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Van de vele productgroepen die GfK Marketing
Services meet, merkt het marktonderzoeksbu-
reau een sterke samenhang tussen IT, foto, tele-
com, consumentenelektronica (CE) en enter-
tainment. Vooral die laatste twee schurken van
oudsher tegen elkaar aan, wat nog versterkt
wordt door de digitalisering van zowel hard- als
software. Die samensmelting wordt digitale
convergentie genoemd.

Mobility, display, imaging
Bij digitale convergentie spelen drie markt-
trends de hoofdrol: mobility, display en ima-
ging, die elk natuurlijk hun eigen content
(nodig) hebben. Mobility draait om het draag-
bare karakter (mp3-spelers, notebooks, enz.),
display om het afbeelden van informatie (tv’s,
computerschermen) en imaging om
het vastleggen daarvan (digitale came-
ra’s, geheugenkaarten, dvd-recorders,
enz.). Het aantal binnen de GfK-panel-
markt verkochte mp3-spelers steeg in
2005 met 239% vergeleken met het jaar
ervoor. 172% meer lcd-tv’s gingen over
de toonbank en 87% meer dvd-recor-
ders.Al met al zit de markt voor mobili-
ty, display en imaging fors in de lift. In
2004 werd hieraan in totaal ¤12,5 mil-
joen uitgegeven, in 2006 zal dit naar
schatting ¤17 miljoen zijn. De stijging
van displayproducten is vrij gering,
maar imaging en – vooral – mobility
groeien onstuimig, van respectievelijk
ruim 3 en 6 miljoen stuks in 2004 tot
naar verwachting ruim 5 en meer dan 9 miljoen
in 2006.
De genoemde markttrends zijn niet los van
elkaar te zien. Belangrijke begrippen in het
kader van convergentie zijn vervanging en inte-
gratie. De eerste tien maanden van 2005 wer-
den meer telefoons met mp3-functie verkocht
(ruim 53%), dan losse mp3-spelers (bijna 47%).

Bij digitale camera’s werd dat omslagpunt al in
2004 bereikt. Inmiddels is bijna tweederde van
alle verkochte digitale camera’s ingebouwd in
een mobiele telefoon, de overige eenderde
betreft ‘echte’ camera’s.

Compatibility
De voortschrijdende technologische ontwikke-
lingen maken de consument wel kritischer. Om
aan diens wensen te kunnen blijven voldoen,
wacht de industrie de taak en uitdaging ervoor
te zorgen dat alle verschillende apparaten met
elkaar kunnen communiceren en in staat zijn
content uit te wisselen. Dat zijn vereisten om de
consument zover te krijgen nieuwe apparatuur
aan te schaffen. Het prijskaartje waarmee deze
geconfronteerd wordt als hij al zijn huidige

relevante apparatuur zou moeten vervangen
om die ‘pratend’ te krijgen, is door GfK becij-
ferd op ¤8453,-. Een flinke investering, weten-
de dat Nederlandse huishoudens in 2005
gemiddeld ¤724,- aan nieuwe hardware
besteedden. Van dit bedrag werden gemiddeld
2,9 nieuwe apparaten gekocht. De vervangings-
cyclus van apparatuur is dus lang. Anders

gezegd: het vervangen van alle apparatuur zal
stapje voor stapje gaan en niet in één keer.
Logisch ook, want kopers van een Xbox 360
kopen er niet direct een plasmascherm en snel-
le internetverbinding bij. Dit blijkt ook wel uit
het feit dat het nog niet echt storm loopt op een
van de meest ‘geconvergeerde’ apparaten van
dit moment: vooralsnog is slechts 1 op de 20
verkochte pc’s een mediacenter. Dit soort ont-
wikkelingen leidt ook tot vreemde tegenstrijdig-
heden: na veel touwtrekken komen er tijdens
het WK Voetbal eindelijk breedbeelduit-
zendingen, maar er zijn nog bijna geen HDTV’s
verkocht. GfK waarschuwt dan ook dat de tech-
niek te snel gaat om er een goede propositie van
te maken. Dit geldt zowel voor consumenten en
industrie als contenteigenaren; voor beide
laatstgenoemden is het van belang om een kri-
tische massa te bereiken. Die constatering
bracht Laurens van den Oever tijdens Muziek
en Beeld Live tot een gewetensvraag aan de
aanwezige vertegenwoordigers van de hard- en
softwarepartijen: ‘Zitten jullie wel genoeg bij
elkaar?’. Ook vroeg hij zich hardop af hoe nega-
tief het signaal is, dat uitgaat van het veelvuldig
in de media aangehaalde kopieerbeveiligings-

debacle van SONY BMG. Volgens hem
ligt er voor industrie en retail een kans
door slechts enkele termen te introduce-
ren en die bij consumenten goed uit te
leggen. Zoals een gezamenlijke campag-
ne ‘2006, het jaar van HDTV’, waaraan
alle voors en tegens kunnen worden
gekoppeld.

Behalve met elkaar, moet apparatuur ook
‘compatibel’ zijn met de cultuur waarin
die wordt geïntroduceerd. Het verhande-
len van tweedehandsgoederen is typisch
Nederlands en het enorme succes van
Marktplaats.nl (de nieuwste technologie
om die transacties te kunnen doen) in
ons land is dan ook volstrekt logisch.

Ook het succes van de Ilkone I800 in de mos-
limwereld was te verwachten. Dit mobieltje
geeft via GPS aan wanneer en naar welke rich-
ting gebeden moet worden. Tevens dient de
opslagcapaciteit van het toestel voor het her-
bergen van alle Koranteksten. Culturele ver-
schillen zijn ook een verklaring voor het feit
dat tal van mobieldatadiensten en -applicaties
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in Japan een doorslaand succes waren,
maar in Europa nauwelijks aansloegen.

Revolutie
Digitale convergentie gaat samen met
een steeds snellere opeenvolging van
nieuwe producten. Alleen al binnen de
productgroepen IT (incl. digitale came-
ra’s), CE en telecom is het aantal pro-
ductintroducties tussen 2003 en 2005
verdrievoudigd tot zo’n 7000 per jaar.
GfK schat dat dit aantal dit jaar nog eens
met 500 stuks zal toenemen. Technolo-
gische bedrijven laten zich daarbij vaak
meeslepen door de gedachte dat hun producten
revolutionaire veranderingen teweeg zullen
brengen (‘de televisie betekent het einde van de
radio’, ‘e-commerce is het einde van retail’,
‘internet luidt het einde in van de gedrukte
media’). In werkelijkheid zien we dat werkelijk
grote veranderingen slechts zeer langzaam op
gang komen. De consumptie van muziek is een
goed voorbeeld. In de consumptie zélf is weinig
veranderd. Met de komst van cassette, cd en
mp3 zijn slechts nieuwe vormen van opslag- en
afspeelmogelijkheden bedacht. Dit blijkt ook
uit het overzicht van de grootste omzet-
makers op hardwaregebied in 2005,
waarbij lcd-tv’s en laptop-pc’s vanwege
hun hoge prijs ruimschoots voorop-
gaan. Digitale camera’s, dvd-r/rw, plas-
ma-tv’s, dvd-recorders, memorycards en
mp3-spelers zijn in feite allemaal oude
wijn in nieuwe zakken. Wat wél serieus
veranderd is, is de rol van de traditione-
le ‘grote merken’. Die hebben flink wat
terrein moeten prijsgeven. Enkele
maanden geleden werd in deze kolom-
men al geconstateerd hoezeer dat geldt
bij mp3-spelers, die voor het grootste
gedeelte merkloos zijn. Die verschui-
ving is bijvoorbeeld ook goed merkbaar
op de markt van portable dvd-spelers.
Van alle draagbare dvd-spelers met een harde
schijf was in 2005 binnen de GfK-panelmarkt
nog maar 18% afkomstig van een traditioneel
CE-merk. Nieuwe CE- of IT-spelers nemen 78%
van die markt voor hun rekening.

Revolution
Zoals gemeld, worden in 2006 naar schatting

7500 nieuwe producten op de markt gebracht.
Uit de retailscan van GfK blijkt echter dat van
steeds minder van die producten meer dan 500
stuks verkocht worden. Afgelopen jaar daalde
dat percentage al tot onder de 25%.Veel nieuwe
apparaten sterven dus een vroege dood. Kij-
kend naar de investeringen die nodig zijn om
productontwikkelingen tot stand te laten
komen, is het dan ook een logisch gevolg dat de
verzadiging van consumentenelektronica
fabrikanten dwingt tot een nieuwe benadering.
Deze benadering is erop gericht niet vanuit de

techniek te handelen, maar juist de consument
centraal te stellen vanaf het moment van de
eerste research. Deze functiegerichte benade-
ring komt terug in diverse recent gelanceerde
strategieën, zoals de ‘sense and simplicity’-slo-
gan van Philips. Hier bekijken antropologen en
sociologen waar mensen werkelijk behoefte
aan hebben en hóe ze techniek op een zinvolle

en toepasbare manier kunnen gebrui-
ken. Door deze benadering zullen appa-
raten in de toekomst met elkaar gemeen
hebben dat de bediening intuïtief en
expliciet is. Een voorbeeld hiervan is de
‘afstandsbediening’ van de aankomende
Nintendo Revolution. Die stuurt een
game als het ware aan via de bewegin-
gen die de gebruiker ermee maakt. Er
hoeft dus niet meer naar toetscombina-
ties gezocht te worden, maar de gebrui-
ker houdt een sensor of stukje hardware
in de hand dat de eigen motoriek naar
de toepassing toe vertaalt.

Game verre van over
Nadat de game(console)markt in de jaren
negentig was ingezakt, is die sinds het begin
van het nieuwe millennium weer gaan aantrek-
ken. GfK verwacht voor 2006 een verdere groei
van zowel consoles als consolegames en gaat
ervan uit dat dit jaar voor het eerst meer
consolegames dan pc-games verkocht zullen
worden. Dit komt enerzijds door een verdere
daling van het aantal verkochte pc-games en is
anderzijds een gevolg van de introducties van

de nieuwe-generatieconsoles. Die zijn
ook medeverantwoordelijk voor een
verdere stijging van het aantal van der-
gelijke apparaten in de Nederlandse
huishoudens. GfK gaf op Muziek en
Beeld Live de inschatting af, dat de
penetratie gameconsoles in 2005 geste-
gen zou zijn van 22 naar 27%. Worden
ook andere gamemachines, zoals de
handhelds, daarbij opgeteld, dan be-
droeg de consolepenetratie zelfs 45%.
Het apparaat dat het meest wordt
gebruikt om spelletjes op te spelen, is
echter de pc. Dat bleek in november
vorig jaar bij een onderzoek van GfK
Intomart naar het gebruik van game-
consoles. 65% van de respondenten gaf

daarbij op de vraag ‘Als je gamet, welk apparaat
gebruik je dan?’ het antwoord ‘pc’. Van alle
‘dedicated’ gameconsoles scoorde alleen de PS2
(iets) boven de 10%. De pc-penetratie hield
eveneens de stijgende lijn vast: die groeide, net
zoals de twee jaren daarvoor, met 3% (tot 85%).
75% van de Nederlandse huishoudens heeft
inmiddels de beschikking over internet.
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