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Voorwoord	

Hierna	wordt	 de	masterproef	 ‘determinanten	 van	 adoptie	 van	marketing	 automatisatie:	 de	 rol	 van	

kunstmatige	 intelligentie’	 gepresenteerd.	 Het	 onderzoek	 voor	 deze	 masterproef	 is	 uitgevoerd	 bij	

marketingmanagers	en	chief	marketing	officers	bij	verschillende	ondernemingen.	Deze	masterproef	is	

geschreven	in	het	kader	van	mijn	afstuderen	aan	de	opleiding	Commercieel	Beleid	aan	de	Universiteit	

Gent.	Het	onderzoek	liep	tussen	januari	2017	en	juni	2017.	

Onder	 begeleiding	 van	 professor	 Iris	 Vermeir	 zijn	 de	 verschillende	 onderzoeksvragen	 voor	 deze	

masterproef	bedacht.	Het	onderzoek	dat	tot	stand	is	gebracht,	was	complex.	Met	de	combinatie	van	

bestaande	 literatuur,	 theorieën	 en	 kwalitatief	 onderzoek	 werden	 de	 onderzoeksvragen	

beantwoord.	Tijdens	 dit	 onderzoek	 stond	 mijn	 promotor	 professor	 Iris	 Vermeir	 voor	 mij	 klaar.	 Ze	

heeft	steeds	mijn	vragen	beantwoord	waardoor	ik	mijn	onderzoek	kon	verderzetten.	

Hierbij	wil	 ik	 graag	mijn	 promotor	 bedanken	 voor	 de	 aangename	 begeleiding	 en	 de	 ondersteuning	

tijdens	het	verloop	van	deze	studie.	Ook	wil	ik	alle	respondenten	bedanken	die	mee	hebben	gewerkt	

aan	 dit	 onderzoek.	 Zonder	 hun	 inzet	 had	 dit	 onderzoek	 nooit	 de	 behaalde	 resultaten	 kunnen	

bereiken.	 Daarnaast	 wil	 ik	 mijn	 collega’s	 bij	 Teamleader	 graag	 bedanken	 voor	 de	 fijne	

samenwerking.	Vaak	werd	er	op	effectieve	wijze	over	mijn	onderzoek	gedebatteerd.	Tot	slot,	van	mijn	

vrienden	 en	 familie	 heb	 ik	 wijze	 raad	 mogen	 ontvangen.	 Hun	 motivatie	 heeft	 geholpen	 om	 het	

onderzoek	tot	een	goed	einde	te	brengen.	

Ik	wens	u	veel	leesplezier	toe.	

Michaël	Saintobyn	

Gent,	6	juni	2017	
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Samenvatting	

De	laatste	twee	decennia	waren	een	tijd	van	grote	veranderingen	op	het	gebied	van	marketing.	Een	

daarvan	 is	 digitalisering,	wat	 inmiddels	 is	 uitgegroeid	 tot	 een	permanent	 onderdeel	 van	marketing.	

Digitalisering	heeft	ervoor	gezorgd	dat	gegevens	efficiënt	worden	verzameld.	Adoptie	van	technologie	

voor	 marketing	 is	 essentieel	 voor	 de	 digitale	 communicatie	 van	 ondernemingen.	 Personalisatie	 en	

aanbevelingen	van	content	spelen	een	cruciale	rol	bij	digitale	communicatie.	Dit	heeft	een	behoefte	

gecreëerd	voor	automatisering	van	marketingacties,	om	zo	gerichte	content	efficiënt	te	verspreiden.	

Als	gevolg	van	marketing	automatisatie	wordt	meer	 informatie	verzameld	van	klanten.	Kunstmatige	

intelligentie	 gebruikt	 deze	 grote	 hoeveelheden	 gegevens	 voor	marktvooruitzichten,	 automatisering	

van	 processen	 en	 om	 beslissingen	 te	 nemen.	 Hoewel	marketing	 automatisatie	 al	 wordt	 ingezet	 bij	

ondernemingen,	heeft	het	nog	weinig	academische	aandacht	gekregen.	Daarom	 is	 in	dit	onderzoek	

geprobeerd	de	adoptie	van	marketing	automatisatie	te	verklaren	bij	ondernemingen.	Daarenboven	is	

onderzocht	 wat	 de	 belangrijkste	 determinanten	 zijn	 voor	 adoptie	 en	 welke	 rol	 kunstmatige	

intelligentie	 hierop	 uitoefent.	 Deze	 studie	 heeft	 ook	 tot	 doel	 gehad	 een	 bijdrage	 te	 leveren	 aan	

bestuurlijke	implicaties.	Om	antwoord	te	vinden	op	bovengenoemde	vragen,	is	kwalitatief	onderzoek	

uitgevoerd.	Zo	zijn	marketingmanagers	en	chief	marketing	officers	die	gebruikmaken	van	marketing	

automatisatie	geïnterviewd.	Ook	 is	een	 inductieve	benadering	gebruikt,	waarin	bestaande	 literatuur	

met	 empirische	 bevindingen	 is	 gecombineerd.	 De	 studie	 onthulde	 elf	 determinanten	 die	 bijdragen	

aan	 de	 adoptie	 van	 marketing	 automatisatie.	 Dit	 zijn	 performantie,	 compatibiliteit,	 complexiteit,	

waarneembaarheid,	 vertrouwen,	 technologische	 kennis,	 controle,	 attitude,	 subjectieve	 norm,	

trialability	en	kunstmatige	intelligentie.	Verder	zijn	er	drie	moderatoren	gevonden	die	een	positieve	of	

negatieve	 invloed	 hebben	 op	 laatstgenoemde	 determinanten;	 namelijk	 sector,	 leeftijd	 en	 ook	

kunstmatige	intelligentie.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 	 5	

Inhoud				

Voorwoord	..................................................................................................................................................	3	

Samenvatting	..............................................................................................................................................	4	

Figuren-	en	tabellenlijst	..............................................................................................................................	7	

Afkortingen	.................................................................................................................................................	8	

Begrippenlijst/Definities	.............................................................................................................................	9	

1.	Inleiding	................................................................................................................................................	13	

1.1	Objectieven	.....................................................................................................................................	15	

1.2	Structuur	.........................................................................................................................................	16	

2.	Theoretisch	kader	.................................................................................................................................	17	

2.1	Digitale	marketing	..........................................................................................................................	17	

2.1.1	Marketingtechnologie	.............................................................................................................	18	

2.1.2	Relatiemarketing	en	gegevensverzameling	............................................................................	18	

2.2	Customer	relationship	management	.............................................................................................	20	

2.2.1	Leadgeneratie	..........................................................................................................................	21	

2.2.2	Content	marketing	..................................................................................................................	22	

2.3	Marketing	automatisatie	................................................................................................................	23	

2.3.1	Voorbeeld	van	toepassingen	...................................................................................................	24	

2.3.2	Onderscheid	van	gerelateerde	terminologie	..........................................................................	24	

2.3.3	Marketing	automatisatie	proces	.............................................................................................	25	

2.3.4	Personalisatie	..........................................................................................................................	27	

2.3.5	Scoringsregels	..........................................................................................................................	28	

2.3.6	Aanbevelingen	.........................................................................................................................	29	

2.4	Technologie	Acceptatie-,	Adoptie-	en	diffusie	theorieën	.............................................................	31	

2.4.1	Innovation	diffusion	theory	.....................................................................................................	32	

2.4.2	Theory	of	planned	behaviour	..................................................................................................	35	

2.4.3	Technology	acceptance	modellen	..........................................................................................	37	

2.4.3.1	Technology	acceptance	model	........................................................................................	37	

2.4.3.2	Technology	acceptance	model;	versie	2	.........................................................................	38	

2.4.3.3	Technology	acceptance	model;	versie	3	.........................................................................	40	

2.4.3.4	Automation	acceptance	model	........................................................................................	42	

2.4.4	Unified	theory	of	acceptance	and	use	of	technology	............................................................	43	

2.4.5	Unified	theory	of	acceptance	and	use	of	technology,	een	tweede	versie	............................	46	

2.5	Determinanten	en	moderatoren	...................................................................................................	49	



	 	 6	

2.6	Kunstmatige	intelligentie	...............................................................................................................	50	

2.6.1	Computertechnologie	.............................................................................................................	50	

2.6.2	Besluitvorming	.........................................................................................................................	51	

2.6.3	Automatisatie	..........................................................................................................................	51	

3.	Methodologie	.......................................................................................................................................	52	

3.1	Kwalitatief	onderzoek	.....................................................................................................................	52	

3.2	Veldonderzoek	................................................................................................................................	53	

3.3	Gegevensverzameling	....................................................................................................................	54	

3.4	Gegevensanalyse	............................................................................................................................	55	

3.5	Ondernemingen	..............................................................................................................................	56	

4.	Resultaten	.............................................................................................................................................	57	

4.1	Determinanten	...............................................................................................................................	57	

4.2	Implicaties	.......................................................................................................................................	60	

4.3	Kunstmatige	intelligentie	...............................................................................................................	65	

5.	Conclusie	...............................................................................................................................................	67	

5.1	Theoretische	implicaties	................................................................................................................	67	

6.	Discussie	................................................................................................................................................	72	

6.1	Bestuurlijke	implicaties	..................................................................................................................	72	

6.2	Evaluatie	.........................................................................................................................................	73	

6.3	Aanbevelingen	................................................................................................................................	73	

Literatuurlijst/Bibliografie	........................................................................................................................	74	

Bijlage	1	.....................................................................................................................................................	83	

	

	 	



	 	 7	

Figuren-	en	tabellenlijst	

Figuur	1:	Verkooptrechter	........................................................................................................................	21	

Figuur	2:	Marketing	automatisatie	concept		............................................................................................	26	

Figuur	3:	Personalisatieproces	.................................................................................................................	27	

Figuur	4:	Aanbeveling	systeem	................................................................................................................	29	

Figuur	5:	Voorbeeld	verkooptrechter	met	marketing	automatisatie	......................................................	30	

Figuur	6:	Innovation	diffusion	theory	curve	.............................................................................................	32	

Figuur	7:	Innovation	diffusion	theory	.......................................................................................................	33	

Figuur	8:	Theory	of	planned	behaviour	....................................................................................................	35	

Figuur	9:	Technology	acceptance	model	.................................................................................................	37	

Figuur	10:	Technology	acceptance	model	2	............................................................................................	38	

Figuur	11:	Technology	acceptance	model	3	............................................................................................	40	

Figuur	12:	Automation	acceptance	model	...............................................................................................	42	

Figuur	13:	Unified	theory	of	acceptance	and	use	of	technology	............................................................	43	

Figuur	14:	Unified	theory	of	acceptance	ad	use	of	technology	2	...........................................................	46	

Figuur	15:	Kunstmatige	intelligentie	venndiagram	..................................................................................	50	

Figuur	16:	Determinanten	voor	adoptie	..................................................................................................	57	

Figuur	17:	Determinanten	van	MA-adoptie	met	moderatoren	..............................................................	67	

Figuur	18:	Factoren	voor	succesvolle	implementatie	van	marketing	automatisatie	..............................	72	

	

Tabel	1:	Classificatie	adopters	volgens	de	innovation	diffusion	theory	..................................................	33	

Tabel	2:	Determinanten	en	moderatoren	................................................................................................	49	

Tabel	3:	Geïnterviewde	ondernemingen	.................................................................................................	56	

	 	



	 	 8	
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AAM	 Automation	acceptance	model	

B2B	 Business-to-business	

B2C	 Business-to-consumer	

C-TAM-TPB	 Combinatie	van	technology	acceptance	model	en	theory	of	planned	behavior	

CMO	 Chief	marketing	officer	

CRM	 Customer	relationship	management	

e-commerce	 Electronic	commerce	

e-CRM	 Electronic	customer	relationship	management	

ERP	 Enterprise	resource	planning	

ICT	 Informatie-	en	communicatietechnologie	

IDT	 Innovation	diffusion	theory	

KI	 Kunstmatige	intelligentie	

m-commerce	 Mobile	commerce	

MA	 Marketing	automatisatie	

MM	 Motivational	model	

PC	 Personal	computer	

ROI	 Return	on	investment		

SEA	 Search	engine	advertising	

SEO	 Search	engine	optimization	

TAM	 Technology	acceptance	model	

TPB	 Theory	of	planned	behavior	

TRA	 Theory	of	reasoned	action	

UTAUT	 Unified	theory	of	acceptance	and	use	of	technology	
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Begrippenlijst/Definities	

Aanbevelingstechnologie	

Software	 dat	 beschikbare	 gegevens	 analyseert	 om	 suggesties	 te	 maken	

voor	 iets	 dat	 een	 websitegebruiker	 mogelijk	 zou	 kunnen	 interesseren,	

zoals	een	boek,	een	video,	of	andere	mogelijkheden.	

Adaptatie	
Een	 onderneming	 past	 hun	 product,	 service,	 marketingacties	 aan	 om	

verschillende	noden	te	vervullen.	

Adoptie	
De	 overdracht	 tussen	 een	 oud	 systeem	 en	 een	 nieuw	 systeem	 in	 een	

organisatie.	

Advergaming	
Een	 videospel	 dat	 op	 een	 of	 andere	manier	 een	 advertentie	 bevat	 voor	

een	product,	service	of	onderneming.	

Affiliate	marketing	

Een	 tactiek	 waarmee	 een	 product	 eigenaar	 de	 verkoop	 kan	 verhogen	

door	 anderen	 toe	 te	 laten	 op	 hetzelfde	 publiek	 –	 ‘affiliates’	 -	 om	 een	

commissie	te	verdienen	door	het	product	aan	anderen	te	adviseren.	

Applicaties	
Een	 applicatie	 is	 een	 programma	 of	 groep	 programma's	 die	 voor	 de	

eindgebruiker	is	ontworpen.	

Awareness	fase	

Tijdens	 deze	 fase	 is	 iemand	 zich	 bewust	 van	 een	 probleem.	 Hij/zij	 zal	

verschillende	 opties	 bekijken	 en	 overwegen.	 In	 feite	 is	 dit	 een	

oriëntatiefase	waarbij	geen	definitieve	beslissing	wordt	genomen.	

Beslissingssysteem	

Een	computerprogramma	dat	bedrijfsgegevens	analyseert	en	presenteert	

op	 een	 bepaalde	 manier	 zodat	 gebruikers	 gemakkelijker	 zakelijke	

beslissingen	kunnen	nemen.	

Big	data	

Een	evoluerende	term	die	een	omvangrijke	hoeveelheid	gestructureerde,	

semigestructureerd	 en	 ongestructureerd	 data	 beschrijft	 die	 de	

mogelijkheid	heeft	om	te	worden	ontgint	voor	informatie.	

Bounce	rate	
Het	 percentage	 bezoekers	 die	 naar	 een	 website	 komen	 en	 vertrekken	

zonder	andere	pagina's	op	de	website	te	bekijken.	

Business-to-business	
De	uitwisseling	van	producten,	diensten	of	informatie	tussen	bedrijven,	in	

plaats	van	tussen	bedrijven	en	consumenten.	

Business-to-consumer	
Een	 dienst	 of	 productuitwisseling	 van	 een	 bedrijf	 naar	 een	 consument,	

terwijl	de	handelaren	producten	aan	de	consument	verkopen.	

Campagne	management	
Een	 proces	 dat	 het	 plannen,	 uitvoeren,	 volgen	 en	 analyseren	 van	 direct	

marketingcampagnes	omvat.	
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Cold	calling	
Aanwenden	 van	 personen	 die	 nog	 geen	 relatie	 met	 de	 onderneming	

hebben,	doorgaans	per	telefoon.	

Consideration	fase	

Deze	 fase	volgt	op	de	awareness	 fase.	Hier	heeft	de	koper	een	bewuste	

overweging	gemaakt	en	verschillende	oplossingen	onderzocht.	De	koper	

heeft	een	reeks	mogelijkheden.	

Content	

Het	creëren	en	delen	van	onlinemateriaal	(zoals	video's,	blogs	en	sociale	

media	berichten)	die	niet	expliciet	is	bedoeld	om	het	bevorderen	van	een	

merk,	om	de	belangstelling	voor	producten	of	diensten	te	stimuleren.	

Conversie	
De	 handeling	 van	 het	 omzetten	 van	 bezoekers	 die	 een	 gewenste	 actie	

ondernemen.	

Conversieratio	 Het	percentage	bezoekers	die	een	gewenste	actie	ondernemen.	

Convert	fase	 Bezoekers	converteren	naar	leads.	

Cross-selling	
Techniek	om	een	klant	meer	te	doen	besteden	door	een	product	te	kopen	

dat	verband	houdt	met	wat	er	al	werd	gekocht.	

Crossplatform	
Gebruik	van	een	marketingkanaal	om	een	ander	kanaal	te	ondersteunen	

of	te	bevorderen.	

Customer	journey	

De	totale	waarde	van	alle	interacties	met	een	onderneming	of	merk,	toe	

te	 schrijven	 aan	 een	 klant,	 terwijl	 op	 zoek	 naar	 een	 product	 of	 dienst	

leidend	naar	een	transactie.	

Customer	succes	
Departement	 van	 een	 onderneming	 dat	 verantwoordelijk	 is	 voor	 het	

beheer	van	de	relatie	tussen	de	onderneming	en	haar	klanten.	

Database	marketing	

Een	 systematische	 aanpak	 van	 het	 verzamelen,	 consolideren	 en	

verwerken	van	consumentengegevens	(zowel	voor	klanten	als	potentiële	

klanten).	

Datamining		

Het	proces	van	sorteren	aan	de	hand	van	grote	datasets	om	patronen	te	

identificeren	 en	 relaties	 op	 te	 zetten	 om	 problemen	 op	 te	 lossen	 door	

middel	van	data-analyse.	

Diffusie	 Hoe	een	innovatie	zich	heeft	verspreid	in	een	groep,	gemeenschap	of	land	

Directe	marketing	
Een	 vorm	 van	 marketing	 waarbij	 een	 onderneming	 direct	 in	 contact	

treedt	met	potentiële	klanten,	aan	de	hand	van	e-mail,	telefoon,	etc.	

Empirisch	 Afgeleid	van	of	geleid	door	een	observatie	of	experiment.	

Expertsysteem	

Een	computerprogramma	dat	gebruik	maakt	van	kunstmatige	intelligentie	

om	een	oordeel	en	gedrag	te	simuleren	van	een	mens	of	een	organisatie	

die	deskundige	kennis	en	ervaring	heeft	in	een	bepaald	gebied.	



	 	 11	

Inbound	marketing	
Een	 strategie	 dat	 zich	 richt	 op	het	 aantrekken	 van	 klanten,	 of	 leads,	 via	

content,	waardoor	potentiële	klanten	naar	de	onderneming	komen.	

Informatietechnologie	

Het	 gebruik	 van	 computers,	 opslag,	 netwerken	 en	 andere	 fysieke	

apparaten,	infrastructuur	en	processen	om	alle	vormen	van	elektronische	

gegevens	te	maken,	verwerken,	opslaan,	beveiligen	en	uitwisselen.	

Interactieve	marketing	
Strategie	 die	 tweerichtingscommunicatie	 gebruikt	 om	 consumenten	

direct	met	een	onderneming	te	verbinden.	

Kanalen	
Verwijst	naar	een	manier	om	een	product	beschikbaar	te	stellen	voor	de	

eindverbruikers.	

Klantsegmentatie	

De	 praktijk	 van	 het	 verdelen	 van	 een	 klantenbestand	 in	 groepen	 van	

personen	die	op	bepaalde	manieren	relevant	zijn,	zoals	leeftijd,	geslacht,	

etc.	

Klassieke	marketing	
Acties	 gedefinieerd	 door	 het	 4P’s	 van	 de	 marketingmix;	 Product,	

Promotie,	Prijs	en	Plaats.	

Landingspagina	
Een	 standalone	 webpagina	 die	 verschilt	 van	 de	 hoofdwebsite,	 en	 is	

ontworpen	voor	een	doelgerichte	actie.	

Leadgeneratie	
Een	proces	om	potentiële	klanten	te	identificeren	en	te	cultiveren	voor	de	

producten	of	diensten	van	een	onderneming.	

Leads	
Potentiële	verkoopkansen:	een	individu	of	organisatie	die	interesse	geeft	

in	producten	of	diensten	van	een	onderneming.	

Machinaal	leren	
Biedt	 computers	 de	 mogelijkheid	 om	 te	 leren	 zonder	 expliciet	

geprogrammeerd	te	worden.	

Medium	
Een	medium	 is	 een	 derde	 of	 een	 element	 waarmee	 een	 bericht	 wordt	

medegedeeld.	

Mobiele	marketing	
Mobiele	 marketing	 is	 promotieactiviteit	 ontworpen	 voor	 mobiele	

telefoons,	smartphones	en	andere	mobiele	apparaten.	

Mobile	commerce	

Handel	 van	 goederen	 en	 diensten	 via	 mobiele	 apparaten	 zoals	

smartphones.	

	

Neurale	netwerken	
Een	 systeem	 van	 hardware	 en/	 of	 software	 die	 volgens	 de	werking	 van	

neuronen	in	het	menselijke	brein	is	gevormd.	

Nurture	flow	

Proces	 om	 relaties	 met	 kopers	 te	 ontwikkelen	 in	 elk	 stadium	 van	 de	

verkooptrechter.	
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Outbound	marketing	
Een	 onderneming	 start	 de	 conversatie	 en	 stuurt	 zijn	 bericht	 naar	 een	

publiek.	

Personalisatie	
Het	proces	van	het	op	maat	maken	van	pagina’s	en	andere	mediums	naar	

individuele	kenmerken	of	voorkeuren	van	individuele	gebruikers.	

Prospect	 Een	potentiële	klant.	

Relatiemarketing	

Een	 proces	 van	 coöpererende	 activiteiten	 met	 klanten	 om	 wederzijdse	

economische,	 sociale	 en	 psychologische	 waarde	 te	 behalen	 of	 te	

verbeteren.	

Retentiepercentage	 Het	percentage	klanten	die	in	een	volgend	jaar	blijven	kopen.	

Technical	stack	
Een	 groepering	 van	 technologieën	 die	 marketeers	 gebruiken	 om	 uit	 te	

voeren	en	het	verbeteren	van	hun	marketingactiviteiten.	

Trigger	
Een	handeling	of	gebeurtenis,	die	als	stimulus	fungeert	en	een	reactie	of	

reeks	reacties	initieert.	

Upselling	
Techniek	 om	 een	 klant	 meer	 te	 doen	 besteden	 door	 een	 upgrade	 of	

premium	versie	van	wat	er	werd	gekocht	te	kopen.	

Verkeer	 Het	aantal	mensen	dat	een	bepaalde	website	bezoekt.	

Virale	marketing	

Techniek	die	een	onderneming	of	gebruiker	voorziet	om	een	bericht	door	

te	 geven	 aan	 websites	 of	 gebruikers,	 waardoor	 een	 potentiële	

exponentiële	groei	in	de	zichtbaarheid	wordt	veroorzaakt.	

Webinars	
Een	 educatieve,	 informatieve	 of	 instructieve	 presentatie	 die	 online	

beschikbaar	wordt	gesteld,	meestal	als	video	of	audio	met	dia's.	

Zoekmachine	

advertenties	

Adverteren	 op	 zoektermen,	 zodat	 tekstadvertenties	 worden	 getoond	

tussen	de	gesponsorde	resultaten	in	zoekmachines.	

Zoekmachine	

optimalisatie	

Geheel	 aan	 activiteiten	 bedoeld	 om	 een	 website	 hoog	 in	 de	

zoekresultaten	te	laten	verschijnen	van	een	zoekmachine.	
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1.	Inleiding	

Marketing	 is	de	afgelopen	 twee	decennia	 ingrijpend	veranderd.	Gedrukte	media,	 televisie	en	audio	

verliezen	hun	relevantie	als	medium,	terwijl	technologie	en	digitalisatie	nieuwe	manieren	creëren	om	

mensen	 te	beïnvloeden	 (Holliman,	Rowley,	&	Smith,	 2012).	Deze	nieuwe	manieren	 kenmerken	 zich	

door	 twee	 zaken.	 Enerzijds	 biedt	 deze	 nieuwe	 manier	 van	 marketing	 (ook	 wel	 digitale	 marketing	

genoemd)	 zowel	 individuen	 als	 ondernemingen	 de	 mogelijkheid	 om	 marketingacties	 efficiënt	 en	

kosteneffectief	 toe	 te	 passen.	 Anderzijds	 heeft	 digitale	 marketingtechnologie	 een	 omgeving	

gecreëerd	 waarmee	 grote	 volumes	 respondenten	 kunnen	 worden	 bereikt	 zonder	 al	 te	 grote	

marketinginvesteringen	(Brinker	&	McLellan,	2014).		

De	term	‘digitale	marketing’	wordt	regelmatig	gebruikt	door	zowel	ondernemingen	als	individuen.	Lee	

Odden	heeft	negen	chief	manager	officers	(CMO’s)	geïnterviewd	om	de	term	te	herdefiniëren,	omdat	

er	geen	eenduidig	begrip	bestaat	doordat	de	term	vaak	gebruikt	wordt.	De	conclusie	was	dat	digitale	

marketing	een	hefboomeffect	uitoefende	op	de	mogelijkheden	van	marketing.	Digitale	marketing	 is	

meetbaar,	waardoor	marketing	nuttiger	wordt	 voor	personen	en	ondernemingen	om	 te	 gebruiken.	

Ook	meent	Odden	dat	digitale	marketing	wordt	gekenmerkt	door	het	gebruiken	van	een	breed	scala	

aan	 verschillende	 kanalen	 om	 content	 te	 verspreiden	 (Odden,	 2015).	 De	 auteurs	 Visser	 &	 Berend	

beschrijven	 digitale	 marketing	 als	 de	 combinatie	 van	 zowel	 online	 kanalen	 als	 marketingkanalen.	

Voorbeelden	hiervan	zijn	websites,	e-mail	en	(digitale)	televisie	(Visser	&	Berend,	2015).	

Digitale	 marketing	 bevindt	 zich	 anno	 2017	 in	 een	 fase	 waarin	 automatisering	 plaatsvindt	 (Hilker,	

2017).	Marketing	 automatisatie	 (MA),	 refereert	 naar	 software	met	 het	 doel	 om	marketingacties	 te	

automatiseren.	Marketingafdelingen	hebben	herhaalde	 taken	zoals	e-mails,	 sociale	media	berichten	

en	 andere	 marketingacties.	 De	 technologie	 van	 marketingautomatisering	 maakt	 de	 uitvoering	 van	

deze	 taken	 makkelijker	 (Wood,	 2015).	 In	 het	 eerste	 wetenschappelijke	 onderzoek	 over	 MA	

gepubliceerd	in	1998	waren	Buckling,	Lehmann	en	Little	ervan	overtuigd	dat	MA,	gecombineerd	met	

digitale	 marketing,	 het	 marketinggebeuren	 zou	 doen	 veranderen.	 De	 transformatie	 -	 of	 anders	

geformuleerd,	digitalisatie	 -	van	marketing	heeft	door	de	groei	aan	mediums	een	behoefte	aan	MA	

gecreëerd.	MA	is	een	essentieel	onderdeel	van	digitale	marketing	geworden,	omdat	het	essentieel	is	

in	het	 leveren	van	 relevante	gepersonaliseerde	 communicatie	 via	digitale	en	offline	media.	 (Sabnis,	

Chatterjee,	 Grewal,	 &	 Lilien,	 2013).	 Het	 aanpassen	 van	 content	 op	 basis	 van	 personalisatie,	 is	 een	

centraal	 component	 van	 MA.	 Inmiddels	 is	 dit	 niet	 meer	 weg	 te	 denken	 uit	 een	 digitale	

marketingstrategie.	 (Montgomery	 &	 Smith,	 2009).	 Personalisatie	 geeft	 aan	 de	marketeer	 de	 juiste	

signalen	om	relevante	content	toe	te	wijzen	aan	een	persoon	(Vesanen,	2007).	
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MA	 vereist	 geavanceerde	 systemen	 om	 grote	 hoeveelheden	 data	 te	 verwerken.	 Systemen	 voor	

klantbeheer	 (CRM),	 analytische	 systemen	 zoals	 Google	 Analytics	 en	 andere	 software	 zijn	 dan	 ook	

noodzakelijk	 voor	 de	 opbouw	 van	 MA.	 MA	 heeft	 een	 ondersteunende	 functie	 voor	 de	

verkoopafdeling.	MA	biedt	informatie	over	verkoopopportuniteiten	via	een	CRM-systeem	(Järvinen	&	

Taiminen,	2016).			

In	 België	 bieden	 bedrijven	 zoals	 Hubspot,	 Marketo,	 Pardot	 en	 Eloqua	 reeds	 hun	 diensten	 en	

ondersteuning	 aan	 op	 het	 gebied	 van	 MA.	 Volgens	 onderzoek	 in	 2016	 gebruikt	 37%	 van	 de	

ondernemingen	 in	 België	 MA.	 Niettemin	 zijn	 er	 bij	 deze	 ondernemingen	 problemen	 met	 het	 in	

gebruik	stellen	van	MA.	Bij	een	derde	van	de	ondernemingen	staat	data	centraal	bij	het	nemen	van	

marketingbeslissingen.	 Verder	 blijkt	 dat	 43%	 van	 de	 ondernemingen	 moeite	 heeft	 met	 de	

implementatie	van	MA	(The	house	of	marketing,	2016).		

Bijgevolg	is	de	adoptie	van	MA	een	interessant	onderwerp	om	te	onderzoeken.	Echter,	ontbreekt	er	

nog	wetenschappelijke	onderbouwing/onderzoek.	Die	moet	er	wel	 zijn,	want	MA	 is	 essentieel	 voor	

veel	 ondernemingen.	 Als	 gevolg	 groeit	 het	 aantal	 aanbieders	 van	 MA	 sterk,	 grote	 bedrijven	 zoals	

Hubspot	 en	 Marketo	 leveren	 MA	 aan	 het	 grote	 publiek	 (Ascend2Research,	 2015;	 The	 house	 of	

marketing,	2016).	

Er	 wordt	 gesproken	 over	 kunstmatige	 intelligentie	 (KI)	 van	 zodra	 computers	 intelligent	 gedrag	

vertonen.	Dit	 is	een	onderzoeksdomein	in	de	computerwetenschappen	en	heeft	in	2014	zijn	intrede	

in	marketing	gedaan	 (Brinker,	2016;	Roetzer,	2014).	Doordat	de	klant	steeds	hogere	eisen	stelt	aan	

personalisatie	en	dienstverlening,	heeft	de	marketeer	te	maken	met	complexe	keuzes.	KI	kan	hieraan	

bijdragen,	door	zich	toe	te	spitsen	op	specifieke	taken	en	gebruik	te	maken	van	grote	hoeveelheden	

data	en	machinaal	leren	(Lazaris,	Vrechopoulos,	Katerina,	&	Doukidis,	2014).	

Dit	onderzoek	combineert	conceptuele	adoptiemodellen	van	technologie	met	MA.	Het	vinden	van	de	

factoren	die	een	rol	spelen	in	de	adoptie	van	MA,	zorgt	voor	een	samenhangende	studie,	die	valide	

informatie	en	onderwerpen	oplevert	voor	verder	onderzoek.	Naast	het	raadplegen	van	academische	

literatuur	 worden	 interviews	 afgenomen	 bij	 marketingmanagers	 en	 CMO’s	 van	 verschillende	

ondernemingen.	Het	resultaat	wordt	op	een	universeel	niveau	voorgesteld	om	de	determinanten,	en	

de	 rol	 van	 KI	 te	 onthullen	 in	 de	 adoptie	 van	MA,	 zodat	 het	 toekomstige	 onderzoekers	 op	 de	 best	

mogelijke	manier	kan	dienen.	
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1.1	Objectieven	

Het	 doel	 van	 deze	 studie	 is	 enerzijds	 om	 uit	 te	 zoeken	 welke	 determinanten	 er	 bestaan	 voor	 de	

adoptie	 van	MA,	en	anderzijds	of	KI	hieraan	bijdraagt.	Daarom	worden	ondernemingen	onderzocht	

die	enige	ervaring	met	MA-technologie	hebben.	Het	huidige	onderzoek	concentreert	zich	op	adoptie	

van	technologie;	dit	is	vrij	generiek	en	kent	geen	verdere	onderscheiding.	De	adoptie	van	MA	is	weinig	

onderzocht,	in	tegenstelling	tot	de	invloed	van	KI	op	automatische	processen.	De	cruciale	elementen	

die	nodig	 zijn	voor	het	uitvoeren	van	MA	worden	grondig	bestudeerd.	Wat	niet	wegneemt	dat	ook	

elementen	zoals	CRM,	personalisatie,	content,	leadgeneratie	en	scoringsregels	worden	ingezet	in	het	

bepalen	van	de	 invloed	van	KI	op	adoptie.	Wetenschappelijke	 literatuur	speelt	een	essentiële	rol	bij	

het	combineren	van	bestaande	 literatuur	rond	adoptie	van	technologie	en	onderzoeken	betreft	MA	

en	 KI.	 Theoretische	modellen	 van	 adoptie	 leggen	 de	 basis	 voor	 dit	 onderzoek;	 deze	 bepalen	welke	

determinanten	in	aanmerking	komen	voor	MA.	Theorieën	van	automatische	processen,	personalisatie	

en	 aanbevelingen	 zijn	 essentieel	 om	 KI	 te	 verbinden	 met	 MA.	 Een	 empirisch	 onderzoek	 wordt	

uitgevoerd	 bij	 ondernemingen	 die	 MA	 succesvol	 hebben	 geïmplementeerd.	 Het	 gebruik	 van	 deze	

gegevens	 zorgt	 voor	 een	 breed	 perspectief,	 verder	 biedt	 het	 meerdere	 middelen	 om	 een	 dieper	

inzicht	te	verkrijgen	in	de	voordelen	van	MA.	

Onderzoeksvragen:	

1. Welke	determinanten	dragen	bij	aan	de	adoptie	van	marketing	automatisatie?		

a. Wat	zijn	de	belangrijkste	determinanten	voor	adoptie?	

2. Hoe	draagt	kunstmatige	intelligentie	bij	aan	de	adoptie	van	marketing	automatisatie?		

	

De	hierboven	genoemde	onderzoeksvragen	vormen	een	gedegen	basis	om	een	coherente	en	valide	

studie	 op	 te	 zetten	 over	 de	 adoptie	 van	MA	 en	 de	 rol	 van	 KI.	 Het	 onderzoek	 omvat	 alle	 cruciale	

elementen	van	adoptie,	MA	en	KI.	Daarenboven	kan	de	studie	worden	gebruikt	door	ondernemingen	

bij	het	implementeren	van	MA	en	potentieel	KI.		 	
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1.2 Structuur	
De	 studie	 bestaat	 uit	 zes	 hoofdstukken	 met	 elk	 een	 onderverdeling.	 Het	 literatuuronderzoek	 in	

hoofdstuk	 2	 start	 met	 digitale	 marketing,	 om	 daarna	 verder	 te	 gaan	 naar	 customer	 relationship	

management	 (CRM).	 Dit	 vormt	 de	 uiteindelijke	 basis	 voor	 MA	 en	 het	 geautomatiseerde	

marketingproces.	 Aansluitend	 op	 de	 basis	 van	 wetenschappelijke	 literatuur	 worden	 vier	

hoofdmodellen	 voorgesteld	 over	 adoptie,	 acceptatie	 en	 diffusie	 van	 technologie.	 Aan	 de	 hand	 van	

deze	modellen	worden	determinanten	in	kaart	gebracht	voor	de	adoptie	van	technologie.	Ten	slotte	

worden	uitgaande	 van	 literatuur	 de	bestanddelen	 van	 KI	 gepresenteerd	 in	 relatie	 tot	marketing	 en	

automatisatie.	 Na	 de	 onderzoeksaanpak	 in	 hoofdstuk	 3,	 worden	 de	 bevindingen	 gerapporteerd	 in	

hoofdstuk	4.	De	resultaten	zijn	onderverdeeld	in	drie	categorieën.	Eerst	wordt	MA	volledig	besproken	

met	 de	 verschillende	 determinanten	 in	 relatie	 tot	 adoptie	 van	 MA,	 en	 daarna	 opmerkelijke	

implicaties.	Hierna	wordt	KI	onder	de	loep	genomen.	In	hoofdstuk	5	wordt	in	deze	studie	verzamelde	

theoretische	en	empirische	kennis	besproken.	Overeenkomsten	en	verschillen	worden	verduidelijkt,	

evenals	 worden	 de	 onderzoeksvragen	 beantwoord.	 Verder	 in	 hoofdstuk	 6	 worden	 implicaties	

omschreven	die	concrete	suggesties	bieden	aan	marketingmanagers	en	CMO’s	bij	het	overwegen	om	

gebruik	 te	 maken	 van	 een	 MA-systeem	 als	 onderdeel	 van	 hun	 marketing.	 Als	 afsluiting	 worden	

suggesties	gegeven	voor	verder	onderzoek.	 	
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2.	Theoretisch	kader	

“If	this	has	been	the	age	of	marketing	decision	support,	we	forsee	that	the	next	two	decades	will	usher	

in	the	era	of	marketing	decision	automation.	In	other	words,	the	decisions	we	can	support	today	are	

prime	candidates	to	be	decisions	we	can	automate	tomorrow.”	(Bucklin	et	al.	1998)	

In	hoofdstuk	twee	wordt	de	bestaande	literatuur	uiteengezet.	Alle	noodzakelijke	onderdelen	van	MA	

worden	behandeld.	De	huidige	 studie	bespreekt	de	adoptie	 van	MA,	en	MA	 in	 relatie	 tot	KI.	Het	 is	

daarom	 van	 belang	 om	 door	 alle	 aspecten	 te	 gaan	 die	 bij	 de	 uitvoering	 van	 het	 proces	 zijn	

opgenomen.	De	literatuurstudie	start	met	de	elementen	die	MA	nodig	heeft	om	te	functioneren.	

Eerst	wordt	digitale	marketing	geïntroduceerd,	daarna	CRM’s	en	hoe	leads	worden	gegenereerd.	Dan	

wordt	MA	in	kaart	gebracht.	Het	begrip	‘kunstmatige	intelligentie’	wordt	naderhand	bekeken.		

2.1	Digitale	marketing	

Ondanks	het	veranderende	karakter	van	marketing,	blijft	de	essentie	ervan	hetzelfde.	Want	volgens	

Hauer	is	marketing	nog	steeds	bedoeld	om	bekendheid	te	verwezenlijken	onder	een	gewenste	groep	

mensen.	Enkel	de	middelen	om	dit	te	bereiken,	zijn	de	afgelopen	20	jaar	veranderd	(Hauer,	2011).	Uit	

onderzoek	 blijkt	 ook	 dat	 marketing	 is	 getransformeerd	 van	 een	 doelgericht	 denkproces	 naar	

geïntegreerde	 marketingcommunicatie,	 bestaande	 uit	 meerdere	 offline	 en	 online	 kanalen	 waar	

klanten	 aanwezig	 zijn	 (Richardson,	 James,	 &	 Kelley,	 2015).	 Geïntegreerde	 marketingcommunicatie	

impliceert	een	planningsproces	om	de	boodschap	zo	duidelijk	en	coherent	mogelijk	over	te	brengen.	

Na	 succesvolle	 communicatie	 is	 het	 de	 bedoeling	 dat	 de	 klant	 een	 duidelijk	 beeld	 heeft	 van	 het	

betreffende	merk,	ongeacht	het	marketingkanaal	(Karjaluoto,	2010).	

De	 verschillende	 vormen	 van	 marketing	 verbeteren	 de	 ontwikkeling	 van	 een	 meer	 holistische	

boodschap	naar	de	klant	en	verhogen	tegelijkertijd	de	werklast	voor	marketeers	omwille	van	de	groei	

aan	 nieuwe	 marketingkanalen.	 MA	 bestaat	 ook	 om	 dit	 proces	 efficiënter	 te	 doen	 verlopen	 en	

uiteindelijk	de	klant	beter	te	bedienen	(Bucklin,	Lehmann,	Warren,	&	Little,	1998).		

Bekende	middelen	voor	digitale	marketing	zijn	directe	marketing	(bijvoorbeeld:	e-mail	en	telefoon)	en	

internet	 marketing.	 Laatstgenoemde	 doelt	 op	 marketing	 op	 bepaalde	 websites,	 banners,	

zoekmachineadvertenties	 (SEA)	 en	 zoekmachineoptimalisatie	 (SEO).	 Andere	 soorten	 van	 digitale	

marketing	 zijn	 virale	 marketing,	 advergaming,	 mobiele	 marketing,	 sociale	 media	 marketing,	

interactieve	televisie	en	webinars	(Karjaluoto,	2010).	
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Literatuur	 omschrijft	 mobiele	 marketing	 als	 een	 van	 de	 snelst	 groeiende	 mediums	 (Leppaniemi	 &	

Karjaluoto,	2005).	Vandaag	de	dag	is	mobiele	marketing	gegroeid	van	een	beknopte	berichtendienst	

naar	mobiele	marketing	op	smartphone	met	applicaties,	mobiele	webpagina’s	en	locatie-gebaseerde	

marketing.	Daarnaast	hebben	crossplatform	applicaties	en	diensten	voor	meerdere	marketingkanalen	

een	optimale	omgeving	gecreëerd	om	te	adverteren	en	data	te	verzamelen	(Tunsakul,	2008).		

2.1.1	Marketingtechnologie	

Onder	 ‘marketingtechnologie’	 vallen	 initiatieven	 en	 instrumenten	 die	 technologie	 inzetten	 om	 hun	

doelstellingen	 te	 bereiken.	 Een	 instrument	 is	 bijvoorbeeld	 sociale	 marketing	 (Andreasen,	 1994;	

Khanlari,	 2015).	 Vrijwel	 iedereen	 die	 in	 contact	 komt	 met	 digitale	 marketing	 heeft	 te	 maken	 met	

marketingtechnologie	 (Ford	 &	 Saren,	 2001;	 Malhotra,	 2002).	 Marketingtechnologie	maakt	 gebruik	

van	 het	 internet	 (Atwong	 &	 Hugstad,	 1997).	 Hierdoor	 zijn	 nieuwe	 mogelijkheden	 ontstaan,	 zoals	

personalisatie,	 business-to-business	 (B2B),	 ontdekken	 van	 nieuwe	markten,	 relaties	 opbouwen	met	

de	consument	(Ansari	&	Mela,	2003;	Choudhury	&	Harrigan,	2014).	

Onderzoek	over	marketingtechnologie	is	niet	nieuw	in	het	huidig	marketinglandschap	(Katz	&	Shapiro,	

1986).	 Wel	 is	 er	 de	 afgelopen	 20	 jaar	 een	 groei	 van	 het	 aantal	 studies	 naar	 deze	 technologieën	

(Atwong	 &	 Hugstad,	 1997;	 Brinker	 &	 McLellan,	 2014;	 Gummesson,	 2008;	 Roberts,	 2003).	 Verder	

bestaat	 er	 uitgebreide	 literatuur	 die	 zich	 toespitst	 op	 specifieke	 technologieën	 zoals	 customer	

relationship	marketing	(Zikmund,	McLeod,	&	Gilbert,	2003).		

2.1.2	Relatiemarketing	en	gegevensverzameling	

De	 traditionele	marketing	 is	 hoofdzakelijk	 gericht	 op	 een	 onmiddellijke	 stijging	 van	 de	 omzet.	 Het	

houdt	geen	rekening	met	het	vooruitzicht	van	een	langdurige	relatie	met	de	klant	(Zikmund,	McLeod,	

&	Gilbert,	 2003).	 Ondernemingen	moeten	 blijven	 innoveren	 en	 dienen	 zich	 te	 onderscheiden	 door	

actuele	 noden	 van	 klanten	 te	 (her)kennen.	 Zo	 is	 er	 een	 behoefte	 ontstaan	 aan	 het	 opbouwen	 en	

onderhouden	 van	 klantenrelaties	 (Baran,	 Galka,	 &	 Strunk,	 2008).	 Dit	 type	 marketing	 heet	

relatiemarketing	(Gummesson,	2008).		

Relatiemarketing	heeft	altijd	bestaan.	Vanaf	1980	zorgde	het	digitale	tijdperk	voor	een	herdefiniëring	

van	 het	 begrip.	Onderzoekers	 ontwikkelden	 daarom	een	 nieuwe	definitie:	 “Relatiemarketing	 is	 een	

proces	 van	 coöpererende	 activiteiten	 met	 klanten	 om	 wederzijdse	 economische,	 sociale	 en	

psychologische	waarde	te	behalen	of	te	verbeteren."	(Sheth,	Parvatiyar,	&	Sinha,	2015).		
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Het	 onderzoek	 vermeldt	 dat	 relatiemarketing	 zich	 verder	 zal	 uitbreiden	 tot	 meerdere	

marketinggebieden	dankzij	coöperatie	tussen	ondernemingen	en	samenwerking	met	de	klanten.	Ook	

Gummesson	 benadrukt	 in	 zijn	 studie	 dat	 de	 ontwikkeling	 van	 informatietechnologieën,	 CRM-

systemen	 en	 digitalisering	 ervoor	 zorgt	 dat	marketing	meer	 gericht	 is	 op	 het	 bouwen	 van	 relaties	

(Gummesson,	2008).	

Digitale	 marketing	 biedt	 marketeers	 de	 gelegenheid	 om	 precies	 te	 kunnen	 volgen	 welke	 acties	

(toekomstige)	klanten	hebben	uitgevoerd	op	de	bedrijfskanalen.	Deze	informatie	wordt	opgeslagen	in	

een	 centraal	 CRM-systeem	 (Baran	 e.a.,	 2008).	 Met	 deze	 gegevens	 kan	 de	 marketingmanager	 een	

relatie	 met	 de	 klant	 opbouwen.	 Het	 verzamelen	 van	 informatie	 gebeurt	 via	 allerlei	 methoden	

(bijvoorbeeld:	 e-commerce	 software,	 e-mail	 of	 online	 formulieren).	 Door	 digitale	marketing	 en	 een	

CRM-systeem	 op	 een	 technologisch	 niveau	 te	 combineren,	 kan	 gegevensverzameling	 op	 een	

individueel	niveau	plaatsvinden	(Järvinen	&	Taiminen,	2016).	
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2.2	Customer	relationship	management	

Customer	 relationship	 management	 (CRM)	 bestaat	 sinds	 eind	 jaren	 90	 in	 de	 bedrijfswereld.	

Aanvankelijk	 werd	 het	 alleen	 voor	 klantenservice	 gebruikt	 en	 niet	 als	 een	marketinginstrument	 op	

zich.	 Door	 de	 opkomst	 van	 de	 informatietechnologie,	worden	 CRM-systemen	 nu	 gebruikt	 voor	 het	

opslaan	 van	 grote	 hoeveelheden	 data	 uit	 verschillende	 kanalen.	 Deze	 data	wordt	 gebruikt	 door	 de	

verkoop-,	 marketingafdeling,	 klantenservice	 en	 andere	 departementen	 van	 een	 onderneming	

(Fjermestad	 &	 Nicholas,	 2015).	 Het	 traditionele	 CRM-systeem	 is	 geëvolueerd	 van	 CRM	 naar	

elektronische	CRM	(eCRM),	waar	elektronische	transacties	plaatsvinden,	en	gegevensverzameling	en	

handelingen	met	 de	 klant	 real-time	worden	 opgeslagen	 in	 het	 CRM-systeem	 (Gurău,	 Ranchhod,	 &	

Hackney,	2003).	CRM-systemen	zijn	dus	uitgegroeid	tot	een	ondersteuning	van	alle	bedrijfsprocessen	

(Baran	e.a.,	2008).		

CRM	is	ontwikkeld	om	eenvoudig	 informatie	te	verzamelen,	waardevolle	klanten	identificeren	en	de	

klantenloyaliteit	te	bewaren.	Een	dergelijk	systeem	biedt	de	manager	de	mogelijkheid	om	klanten	te	

voorzien	 van	 aangepaste	 producten	 en	 diensten	 op	 basis	 van	 de	 verzamelde	 gegevens	 (Rigby,	

Reichheld,	 &	 Schefter,	 2002).	 Door	 de	 verzamelde	 gegevens	 op	 te	 slaan	 in	 het	 systeem,	 kan	 een	

onderneming	 proactieve	 en	 gebruikelijke	 processen	 automatiseren,	 zoals	 het	 opstellen	 van	 een	

offerte,	of	in	kaart	brengen	waar	acties	van	klanten	worden	opgevolgd	(Aguilar-Savén,	2004).	

CRM-systemen	 leggen	 de	 basis	 voor	 de	werking	 van	MA.	 Verschillende	 gegevens	 verzameld	 uit	 de	

marketingmix	maken	het	mogelijk	om	automatisering	te	hanteren	op	het	gebied	van	relatiemarketing,	

die	vaak	in	B2B-marketing	wordt	toegepast	(Hajihosseini,	Faradmal,	&	Sadighi-Pashaki,	2015).	

Eerder	 behandelde	 onderwerpen	 omtrent	 digitale	 marketing	 en	 CRM	 zijn	 de	 beginsels	 voor	 het	

verdere	onderzoek	van	MA	en	meer	 specifiek	voor	klanten	aan	 te	brengen,	namelijk	 leadgeneratie,	

hetgeen	vervolgens	wordt	besproken.	
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2.2.1	Leadgeneratie		

Vooraleer	 er	 sprake	 was	 van	 de	 termen	 ‘informatietechnologie’	 en	 ‘e-commerce	 oplossingen’,	

gebeurde	het	 verzamelen	 van	 klanten	doorgaans	 via	 netwerking	of	 directe	marketing.	De	 focus	 lag	

daarbij	 op	 de	 verkoop.	 Professoren	 Üstüner	 en	 Godes	 suggereren	 in	 hun	 onderzoek	 een	

netwerkmodel	om	de	 verkopen	 in	een	onderneming	 te	 verbeteren	 (Üstüner	&	Godes,	 2006).	 In	de	

eerste	 plaats	 wordt	 de	 prospect	 geïdentificeerd,	 om	 vervolgens	 door	 te	 gaan	 naar	 leadgeneratie.	

Daarna	wordt	een	oplossing	bedacht	voor	de	klant	zijn	behoeften	en	wordt	de	verkoop	gesloten.	Dit	

model	van	leadgeneratie	werkt	voornamelijk	in	de	B2B-sector	(Järvinen	&	Taiminen,	2016).	

Het	 evaluatieproces	 van	 nieuwe	 klanten	 start	met	 het	 indelen	 van	 personen	 of	 ondernemingen	 in	

segmenten.	Dit	gebeurt	op	basis	van	de	kans	tot	conversie;	de	waarschijnlijkheid	dat	iemand	een	klant	

wordt.	D’haen	samen	met	Van	den	Doel	conceptualiseren	een	verloop	van	acquisitie	van	klanten.	Dit	

verloop	krijgt	de	term	‘verkooptrechter’	als	benaming	en	wordt	weergegeven	 in	 figuur	1	 (D’Haen	&	

Van	den	Poel,	2013).		

	

Het	proces	begint	met	geïnteresseerden,	waarin	alle	mogelijke	klanten	vervat	zitten.	Dan	volgen	de	

prospecten	 die	 bestaan	 uit	 een	 groep	 van	 personen	 of	 ondernemingen	 die	 worden	 gefilterd	 met	

behulp	van	gedefinieerde	criteria.	Na	de	prospecten	komen	de	uit	onderzoek	verkregen	leads	aan	de	

beurt.	Leads	zijn	 individuen	of	ondernemingen	die	aan	specifieke	criteria	voldoen	of	meer	 interesse	

hebben	getoond	tijdens	het	selectieproces.	Klanten	bestaan	uit	leads	die	uiteindelijk	worden	omgezet	

naar	een	verkoop	(bijvoorbeeld	na	een	verkoopgesprek)	(D’Haen	&	Van	den	Poel,	2013).	

Het	 evaluatieproces	 van	 geïnteresseerden,	 prospecten	 en	 leads	 heeft	 een	 grote	 hoeveelheid	 aan	

informatie	 te	 verwerken.	 Dit	 gebeurt	 aan	 de	 hand	 van	 computerprogramma’s.	 In	 het	 bijzonder	

gebeurt	dit	aan	de	hand	van	datamining	en	machinaal	leren	(zie	hoofdstuk	2.6).		

Figuur	1:	Verkooptrechter	(D’Haen	&	Van	den	Poel,	2013)	



	 	 22	

Het	 proces	 kan	 worden	 opgesplitst	 in	 twee	 delen;	 enerzijds	 datamining	 gebaseerd	 op	 opgeslagen	

informatie,	 anderzijds	 het	 verwerken	 van	 overige	 data	 uit	 allerlei	 bronnen	 (Srivastava,	 Cooley,	

Deshpande,	 &	 Tan,	 2000).	 Verworven	 geïnteresseerden,	 prospecten	 en	 leads	 aan	 de	 hand	 van	 de	

marketingmix	 kunnen	worden	 gekwalificeerd	 en	worden	 nadien	 verwerkt	 langs	 de	 verkooptrechter	

met	MA	(Järvinen	&	Taiminen,	2016),	wat	 in	hoofdstuk	2.3	wordt	onderzocht.	Content	marketing	 is	

een	 van	 de	 meest	 gewaardeerde	 marketinginstrumenten	 bij	 het	 genereren	 van	 prospecten,	 en	

uiteindelijk	van	leads,	wat	aan	bod	komt	in	volgend	onderdeel	(Holliman	&	Rowley,	2014).		

2.2.2	Content	marketing		

Er	heerst	discussie	over	welke	positie	content	marketing	inneemt	sinds	dat	de	term	populair	werd	in	

2006	(Holliman	&	Rowley,	2014;	Rowley,	2008).	Een	breed	gebruikte	en	gerelateerde	term	is	inbound	

marketing.	 Dit	 is	 een	 aanpak	 gericht	 op	 het	 aantrekken	 van	 klanten	 door	 middel	 van	 content	 en	

interacties	 die	 relevant	 zijn	 (Holliman	 &	 Rowley,	 2014).	 Potentiële	 klanten	 worden	 gevonden	

gebruikmakend	van	blogs,	podcasts,	nieuwsbrieven,	websites,	ebooks,	SEO,	sociale	media	en	andere	

manieren	 om	 content	 te	 verspreiden	 (Lin	 &	 Yazdanifard,	 2014).	 Het	 formuleren	 van	 een	 verschil	

tussen	content-	en	 inbound	marketing	 is	moeilijk.	Per	slot	van	rekening	heeft	content	marketing	de	

technieken	nodig	van	 inbound	marketing	om	zich	 te	verspreidden.	 Inbound	marketing	heeft	op	zijn	

beurt	 content	 nodig	 om	 te	 functioneren	 (Hilker,	 2017).	 Content-	 en	 inbound	 marketing	 zijn	

opgenomen	 in	 dit	 onderzoek	 omdat	 inbound	 marketing	 wordt	 gebruikt	 in	 MA,	 en	 content	 nodig	

heeft.	Doordat	content	wordt	gecreëerd	om	specifieke	behoeften	van	klanten	aan	te	pakken,	wakkert	

inbound	marketing	de	 interesse	van	potentiële	klanten	aan	(Holliman	&	Rowley,	2014).	Content-	en	

inbound	marketing	worden	zowel	door	B2B-	als	B2C-ondernemingen	ingezet.	Bij	B2C-marketing	geeft	

volgens	onderzoek	het	verstrekken	van	betrouwbare	argumenten	vertrouwen	aan	de	consument	(Kim	

&	Benbasat,	 2006).	 Inbound	marketing	wordt	meestal	 geassocieerd	met	B2B-ondernemingen.	Voor	

dit	 type	ondernemingen	 is	 een	 goede	 klantrelatie	 creëren	en	behouden	belangrijk.	Dit	 kan	worden	

verwezenlijkt	met	content	marketing	(Holliman	&	Rowley,	2014).	Ook	voor	B2C-ondernemingen	met	

de	hulp	van	e-commerce	en	mobile	commerce	(m-commerce)	(Hilker,	2017).	Dit	maakt	eveneens	het	

verzamelen	 van	 data	 op	 elk	 moment	 mogelijk	 en	 deze	 data	 is	 belangrijk	 voor	 het	 aanleveren	 van	

relevante	 content	 (Balasubraman,	Peterson,	&	 Jarvenpaa,	2002).	Gegevensverzameling	gebeurt	 aan	

de	 hand	 van	 content-,	 inbound	 marketing,	 e-commerce	 en	 m-commerce.	 Deze	 informatie	 wordt	

nadien	opgeslagen	 in	een	CRM-systeem,	 inclusief	de	 validatie	 van	geïnteresseerden,	prospecten	en	

leads.	 	 Hoe	 deze	 methoden	 worden	 ingezet	 richt	 het	 onderzoek	 zich	 op	 MA,	 wat	 hierna	 wordt	

behandeld.	 	
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2.3	Marketing	automatisatie	

Dit	onderzoek	verdiept	zich	in	marketing	automatisatie	(MA).	Randolph	Bucklin,	Donald	Lehmann	en	

John	Little	introduceerden	in	1998	het	idee	van	marketingautomatisering	(Bucklin	e.a.,	1998).	Tijdens	

een	presentatie	van	John	D.C.	Little	op	de	5de	Invitational	Choice	Symposium	in	2001	vervatte	Little	in	

volgende	zin	de	essentie	van	marketing	automatisatie:	"Wat	vertellen	we	aan	retailer	X	om	te	doen	

als	klant	Y	op	maandagochtend	verschijnt?"	(Little,	2001).	

Toen	werd	reeds	voorgesteld	om	digitale	sporen	te	verzamelen	van	klant	Y	om	nadien	modellen	in	te	

zetten	 om	 tot	 relevante	 resultaten	 te	 komen.	 Een	 dergelijk	 geautomatiseerd	

marketingbeslissingssysteem	 belooft	 een	 verhoogde	 productiviteit	 en	 betere	 return	 on	 investment	

(ROI)	op	marketinginvesteringen	(Bucklin,	Lehmann,	&	Little,	1998).	

De	motivatie	van	2001	verschilt	weinig	met	de	huidige	definitie;	het	gebruik	van	geschikte	modellen	

op	grote	hoeveelheden	data	(Durga,	2015).	Het	kernidee	was	om	adaptief	te	reageren	op	keuzes	die	

klanten	maken	op	het	internet.	Little	suggereert	vijf	niveaus	van	systeemwerking:	(1)	Gegevensinvoer,	

(2)	Real-time	beslissingsregels,	 (3)	Updates	van	de	beslissingsregels,	 (4)	Feedback	aan	managers,	en	

(5)	keuze	van	strategie	(Bucklin,	Lattin,	Ansari,	Gupta,	Bell,	Little,	e.a.,	2002;	Little,	2001).	Dit	concept	

suggereert	de	implementatie	van	real-time	beslissingsregels	die	worden	gekalibreerd	met	behulp	van	

historische	 informatie	 en	 bijgewerkt	worden	 door	 kleine	 veranderingen	 door	 te	 voeren	 tijdens	 het	

aankoopproces	(Bucklin	e.a.,	1998;	Little,	2001).	

In	2001	verwachtte	men	dat	een	MA-systeem	feedback	gaf	aan	het	management	voor	directies	om	

de	 gebruikte	 strategieën	 aan	 te	 passen.	 Het	 initiële	 begrip	 van	 MA	 werd	 niet	 gespecifieerd	 en	

omvatte	 bijvoorbeeld	 de	 ontwikkeling	 van	 aanbevelingstechnologie	 (wat	 inmiddels	 een	 eigen	

onderzoekingsveld	vormt)	(Hung,	2005).	Terwijl	MA	bestemd	was	voor	personalisatie	door	middel	van	

alle	vier	de	marketingmixactiviteiten	(product,	prijs,	promotie,	plaats)	(Aquino,	2013;	Montgomery	&	

Smith,	2009).	Echter,	is	het	ingeperkt	tot	de	computergestuurde	real-time	gepersonaliseerde	prijzen,	

en	 promotie	 (Heimbach,	 Kostyra,	 &	 Hinz,	 2015).	 Kantrowitz	 definieert	 MA	 als	 het	 gebruik	 van	

software	 voor	 het	 automatiseren	 van	 marketingprocessen,	 zoals	 klantsegmentatie	 en	 campagne	

management.	Het	 doel	 is	 klanten	binnenhalen	 en	 vertrouwen	op	 te	 bouwen	met	 de	 (toekomstige)	

klanten	 door	 het	 automatisch	 aanpassen	 van	 persoonlijke	 en	 relevante	 content	 (Hubspot,	 2015;	

Kantrowitz,	2014).		

MA	 bevindt	 zich	 volgens	 Brinker	 in	 de	 categorie	 van	 ‘content	 &	 experience’	 in	 het	

technologielandschap	 (Brinker,	 2016).	 Het	 gebruik	 van	 marketing	 automatisatie	 software	 maakt	

processen	 die	 anders	 manueel	 worden	 uitgevoerd,	 veel	 efficiënter.	 Verder	 is	 MA	 is	 een	 integraal	

onderdeel	van	customer	relationship	management	(Sweezey,	2014).	



	 	 24	

2.3.1	Voorbeeld	van	toepassingen	

Om	 het	 concept	 van	MA	 beter	 te	 begrijpen,	 zijn	 er	 drie	 fictieve	 scenario’s	 uitgewerkt	 waarin	 MA	

gebruikt	kan	worden.	

1. Een	restaurantketen	kan	de	inhoud	aanpassen	voor	hun	smartphone	applicatie	op	basis	van	

het	 weer	 en	 de	 locatie	 van	 de	 gebruiker.	 Als	 het	 een	 zonnige	 dag	 in	 Barcelona	 is,	 kan	 de	

applicatie	automatisch	coupons	voor	frisdrank	tonen	aan	de	gebruikers.		

2. Een	 klant	 heeft	 reeds	 enkele	 bioscooptickets	 gekocht,	 waarin	 telkens	 dezelfde	 populaire	

acteur	speelt.	Gebaseerd	op	de	aankoopgeschiedenis	en	geslacht,	is	de	klant	in	dit	geval	een	

vrouw.	Voor	de	première	van	een	film	waarin	de	mannelijke	acteur	de	hoofdrol	speelt,	wordt	

automatisch	een	e-mail	verstuurd	naar	deze	klant.	

3. Een	 online	 reisbureau	 past	 hun	 aanbiedingen	 aan	 op	 ingevoerde	 trefwoorden	 in	 een	

zoekmachine	die	gebruikers	doorverwijst	naar	de	website	van	het	online	 reisbureau.	 Indien	

de	gebruiker	de	trefwoorden	“strand	met	veel	zon”	invoert,	zal	de	website	als	eerste	zonnige	

bestemmingen	 laten	 zien.	 De	 website	 past	 zich	 aan	 naar	 winterbestemmingen	 indien	 de	

zoekopdracht	“skiën”	is.	

	

2.3.2	Onderscheid	van	gerelateerde	terminologie	

MA	 wordt	 vaak	 geassocieerd	 met	 CRM-systemen	 of	 mailinglijsten	 gebaseerd	 op	 campagnes,	 zoals	

nieuwsbrieven.	 Het	 kan	 snel	 verward	 worden	 met	 andere	 gerelateerde	 marketinggebieden,	 zoals	

database	 marketing,	 interactieve	 marketing,	 gepersonaliseerde	 marketing	 en	 directe	 marketing	

(Montgomery	&	Smith,	2009).	Het	concept	MA	heeft	enkele	gemeenschappelijke	principes	met	deze	

gerelateerde	gebieden,	maar	bezit	 componenten	die	zijn	autonome	definitie	 rechtvaardigt.	De	kern	

van	MA	is	een	automatische	aanpassing,	anders	gezegd	een	personalisatie	van	de	marketingmix.	MA	

kent	 zijn	 ontstaan	 in	 B2B.	 B2B-marketeers	 beheren	 hun	 klanten	 in	 een	 CRM-systeem,	 waarbij	 de	

klanten	 op	 basis	 van	 hun	 interesse	 gepersonaliseerde	 aanbiedingen	 ontvangen	 van	 de	

verkoopafdeling	(Järvinen	&	Taiminen,	2016).	De	B2C	hanteert	een	andere	benadering,	en	is	enigszins	

beperkt	in	het	aanbieden	van	gepersonaliseerde	content.		

De	toepassing	van	MA	transfereert	aspecten	van	het	B2B-model	naar	het	B2C-model	door	klanten	te	

adresseren	 met	 gepersonaliseerde	 content	 en	 relevante	 aanbiedingen.	 Met	 als	 resultaat	 dat	 een	

verhoogde	 betrokkenheid	 wordt	 waargenomen	 (Li	 &	 Karahanna,	 2015).	 Bovendien	 is	 er	 meer	

aandacht	voor	het	merk	dankzij	de	verbeterde	 relevantie	van	de	verstrekte	communicatie	 (Dijkstra,	

2008).	Bijgevolg	kunnen	ondernemingen	die	MA	gebruiken	hun	conversieratio,	cross-	en	upselling	en	

retentiepercentage	verhogen.		
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MA	 vult	 marketinggebieden	 zoals	 interactieve	 en	 directe	 marketing	 aan	 door	 de	 toevoeging	 van	

geautomatiseerde	 processen	 (Durga,	 2015).	 Verder	 overtreft	 het	 conventionele		

CRM-systemen	 en	 e-mail	marketing,	 omdat	MA	meerdere	 bronnen	 gebruikt	 -	 zelfs	 van	 onbekende	

gebruikers	 -	 om	 content	 te	 plannen	 voor	 allerlei	 raakpunten.	 Voorbeelden	 hiervan	 zijn	 websites,	

smartphones	of	e-mails	(Aquino,	2013).	

2.3.3	Marketing	automatisatie	proces	

MA	 komt	 overeen	 met	 het	 klassieke	 marketingmanagementproces,	 waarbij	 ten	 eerste	 de	 situatie	

geanalyseerd	wordt	(data-analyse).	Ten	tweede	worden	de	doelstellingen	afgeleid,	waarna	de	acties	

of	 handelingen	 worden	 gedefinieerd.	 Vervolgens	 worden	 deze	 geïmplementeerd,	 waarna	 de	

resultaten	gemeten	worden	en	er	bijgestuurd	wordt	waar	nodig	(Bucklin,	Lattin,	Ansari,	Gupta,	Bell,	

Coupey,	 e.a.,	 2002).	 Omdat	 de	 analysefase	 in	 het	 begin	 is	 gekoppeld	 aan	 klant-	 of	

gebruikersinformatie,	is	de	beschikbaarheid	van	data	een	kritieke	voorwaarde	voor	MA	(Little,	2001).	

Deze	gegevens	kunnen	afkomstig	 zijn	uit	een	klantendatabase,	maar	kunnen	ook	verzameld	zijn	via	

een	 website	 (Bucklin,	 Lattin,	 Ansari,	 Gupta,	 Bell,	 Little,	 e.a.,	 2002).	 Ook	 na	 de	 analyse	 zijn	 deze	

gegevens	 nog	 van	 belang,	 aangezien	 alle	 geautomatiseerde	 acties	 een	 direct	 gevolg	 vormen	 op	

bestaande	of	 actuele	 informatie.	De	belangrijkste	 opbrengst	 ligt	 in	 de	 geautomatiseerde	uitvoering	

van	deze	acties	voor	duizenden	gebeurtenissen	zodra	een	regel	bepaald	is.	Hiertoe	kunnen	managers	

historische	klantgegevens	exploiteren,	om	vervolgens	bijvoorbeeld	klanten	te	segmenteren	op	basis	

van	 reactie	 op	 marketingcommunicatie,	 zoals	 nieuwsbrieven,	 of	 demografische	 informatie	 zoals	

leeftijd.	 Managers	 distilleren	 inzichten	 uit	 deze	 segmenten	 en	 regels	 voor	 toekomstige	

marketingacties	(Sabnis	e.a.,	2013).	Daarnaast	kan	MA	ingezet	worden	wanneer	het	gebruikersgedrag	

waarneembaar	 is,	 bijvoorbeeld	 een	 onbekende	 gebruiker	 is	 via	 een	 andere	 website	 doorverwezen	

naar	de	organisatiewebsite	(Klos,	Somefun,	&	La	Poutré,	2011).	Gelijksoortige	gebeurtenissen	 in	het	

verleden	 kunnen	 hebben	 aangetoond	 dat	 een	 bepaalde	 marketingactie	 rendabel	 kan	 zijn	 in	

bovenstaande	 situatie	 (Sweezey,	 2014).	 Bijvoorbeeld;	 een	 aanpassing	 van	 een	 landingspagina	

(webpagina	die	verschijnt	als	 reactie	op	het	klikken	op	een	zoekresultaat	of	een	online	advertentie)	

(Ash,	2012).		

Echter,	 het	 optimalisatieproces	 zelf	 kan	 tot	 op	 een	 zekere	 hoogte	 geautomatiseerd	 worden.	 Als	

bijvoorbeeld	een	beperkt	aantal	mogelijkheden	van	toepassing	is	(bijvoorbeeld	achtergrondkleur	van	

een	 webpagina),	 dan	 is	 MA-software	 in	 staat	 om	 deze	 opties	 willekeurig	 toe	 te	 wijzen	 en	

achtereenvolgens	 het	 objectieve	 alternatief	 te	 bevorderen	 (bijvoorbeeld	 een	 groene	

achtergrondkleur	 verlaagt	 de	 bounce	 rate;	 het	 percentage	 gebruikers	 dat	 een	 webpagina	 bezoekt	

zonder	een	tweede	te	bekijken)	(Farris,	Bendle,	Pfeifer,	&	Reibstein,	2010).		
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Dit	 optimalisatieproces	 en	 de	 uitvoering	 van	 bovengenoemde	 regels	 kunnen	 te	 allen	 tijde	 worden	

gecontroleerd	en	aangepast	door	de	manager	(Sabnis	e.a.,	2013).	Figuur	2	toont	het	algemene	proces	

van	MA.		

	

Daarnaast	 zijn	 er	 ook	 processen	 die	 niet	 noodzakelijkerwijs	 afhangen	 van	 grotere	 inzichten	 of	

optimalisatieprocedures,	 maar	 wel	 de	 klantervaring	 verbeteren.	 Een	 voorbeeld	 hiervan	 is	 een	

geautomatiseerd	welkomstsbericht	(Aberdeen	Group,	2014).	

In	het	algemeen	vatten	twee	vragen	de	diversiteit	van	MA	samen:	Wat	wordt	afgestemd?	En	welke	

trigger	wordt	er	gebruikt?	De	eerste	vraag	richt	zich	op	de	informatie	en	het	medium.	MA	kan	worden	

gebruikt	om	de	inhoud,	structuur	of	de	kenmerken	van	een	aanbieding	aan	te	passen	(Heimbach	e.a.,	

2015).	Daarnaast	kan	men	automatisch	een	e-mail	en	andere	kanalen	aanpassen	(bijvoorbeeld:	een	

smartphone-applicatie	 of	 een	 landingspagina).	 Zelfs	 traditionele	 (offline)	 kanalen	 kunnen	 worden	

verbeterd	door	MA	(Holliman	&	Rowley,	2014).	Te	denken	valt	aan	het	vermelden	van	de	voornaam	

van	de	bezoeker	op	een	bioscoopticket.	De	tweede	vraag	richt	zich	op	de	trigger	(zie	figuur	2).		

Men	kan	de	inhoud	aanpassen	op	basis	van	abstracte	informatie	zoals	tijd	(verstreken	tijd	of	tijdstip,	

datum,	 IP-adres	 (voor	 locatie	gebaseerde	marketing),	apparaat	of	browser).	Het	 is	ook	mogelijk	om	

individuele	 informatie	 zoals	 ingevoerde	 zoekwoorden	 in	 een	 zoekmachine,	 aankoopgeschiedenis,	

vorige	 of	 huidige	 browsergedrag	 of	 accountinformatie	 (bijvoorbeeld:	 demografische	 informatie)	 te	

gebruiken	(Wood,	2015).	

	 	

Figuur	2:	Marketing	automatisatie	concept	(Heimbach,	Kostyra,	&	Hinz,	2015)	



	 	 27	

2.3.4	Personalisatie	

Personalisatie	 en	 adaptatie	 zijn	 de	 hoofdbestanddelen	 van	 MA.	 Op	 basis	 van	 personaliseerbare	

informatie	worden	klanten	beter	bediend	door	aanpassingen	in	content	(Järvinen	&	Taiminen,	2016).	

Een	onderscheid	tussen	personalisatie	en	adaptatie	is	essentieel.	Met	personalisatie	wordt	verwezen	

naar	beslissingen	van	marketingmanagers	die	gebaseerd	zijn	op	verworven	informatie	van	prospecten	

(Heimbach	 e.a.,	 2015).	 Samenhangend	 is	 adaptatie	 een	 element	 van	 personalisatie,	 het	 aanpassen	

van	 content	 (Montgomery	 &	 Smith,	 2009).	 De	 term	 ‘personalisatie’	 wordt	 door	 onderzoekers	

omschreven	als	een	alteratie	van	de	marketingmixelementen	gebaseerd	op	data	van	de	klant	(Coner,	

2003;	 Roberts,	 2003;	Wind	&	Rangaswamy,	 2001).	Het	 proces	 van	personalisatie	wordt	 getoond	 in	

onderstaand	 figuur	 (zie	 figuur	 3).	 Hierop	 is	 te	 zien	 dat	 Vesanen	 een	 kader	 weergeeft	 voor	

personalisatie	waar	adaptatie	wordt	gecreëerd	door	middel	van	 interacties	en	uitwisseling	van	data	

tussen	beide	partijen	(Vesanen,	2007).	

	

	

In	bovenstaand	concept	wordt	data	geïmporteerd	vanuit	externe	gegevens.	Ook	interne	bronnen	zijn	

een	 bron	 van	 informatie.	 Informatie	 uit	 externe	 bronnen	 kunnen	 bijvoorbeeld	 door	 analyses	 zijn	

opgehaald	(Vesanen,	2007).		

Na	 het	 personalisatieproces	 gebeurt	 er	 een	 controle	 van	 het	 toezicht	 dat	 is	 uitgevoerd	 door	

management	 op	 de	 set	 van	 regels	 voor	 personalisatie,	 zoals	 weergegeven	 in	 het	 MA-proces	 in	

hoofdstuk	2.3.3	(zie	figuur	2)	(Heimbach	e.a.,	2015).	En	wordt	vervolgens	behandeld.		

	 	

Figuur	3:	Personalisatieproces	(Vesanen,	2007)	
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2.3.5	Scoringsregels	

De	conventionele	manier	van	verkopen	omvatte	meestal	de	aanschaf	van	contactlijsten,	cold	calling,	

beurzen	 en	 andere	 manuele	 handelingen	 (Khanlari,	 2015).	 Systemen	 voor	 het	 verzamelen	 van	

gegevens	en	voor	het	maken	van	analyses	hebben	deze	methoden	wetenschappelijker	gemaakt.	Deze	

systemen	 kunnen	 volgens	 onderzoek	 een	 acquisitieproces	 automatisch	 laten	 verlopen.	 De	 meest	

potentiële	geïnteresseerden,	prospecten	en	leads	kunnen	automatisch	gefilterd	worden	uit	de	grote	

hoeveelheid	beschikbare	data	 (Yilmaz	&	Tolk,	2008).	Verder	kan	deze	data	behandeld	worden	door	

een	marketingmanager.	Het	personalisatieproces	verzorgd	de	basis	voor	scoringsregels	voor	leads	en	

het	creatieproces	van	deze	regels,	wat	de	automatische	filtering	mogelijk	maakt	(Maes,	2016).	

Het	 geautomatiseerde	 marketingproces	 komt	 overeen	 met	 het	 normale	

marketingmanagementproces,	 maar	 herbergt	 voor	 een	 stuk	 automatisering.	 In	 eerste	 instantie	

gebeurt	er	een	analyse	van	de	data,	en	wordt	de	stand	van	zaken	opgemaakt.	De	mogelijke	doelen	die	

kunnen	 worden	 behaald	 worden	 vastgelegd	 en	 een	 reeks	 van	 automatische	 regels	 worden	

uitgevoerd.	Vervolgens	worden	de	verkregen	gegevens	geanalyseerd	en	worden	verdere	beslissingen	

genomen	met	betrekking	 tot	marketingcampagnes	 (Heimbach	e.a.,	2015).	Tijdens	het	proces	wordt	

de	 regelgeving	 (bijvoorbeeld:	 wie	 is	 een	 lead	 en	 wie	 niet?)	 en	 de	 scoringsregels	 (bijvoorbeeld:	 in	

welke	 fase	 van	 het	 aankoopproces	 bevindt	 een	 lead	 zich?)	 bepaald.	 In	 dit	 proces	 benutten	

marketingmanagers	 deze	 regels	 om	 inzicht	 te	 verwerven	 (bijvoorbeeld:	 X	 is	 geïnteresseerd	 in	 Y	

gebaseerd	op	deze	campagne)	(Bucklin	e.a.,	1998).	Dus	zijn	de	verzamelde	historische	-	en	real-time	

data	van	klanten	het	meest	cruciale	onderdeel	van	het	proces	voor	MA-regels.	Deze	gegevens	kunnen	

worden	 opgeslagen	 in	 een	 CRM-systeem,	 dat	 de	 nieuwe	 gegevens	 samenvoegt	 met	 de	 reeds	

bestaande.	 Op	 die	manier	 worden	 er	 nieuwe	 leads	 gecreëerd	 of	 bestaande	 aangevuld	 (Järvinen	&	

Taiminen,	 2016).	 Nadat	 de	 regels	 zijn	 vastgelegd,	 kunnen	 marketingmanagers	 starten	 met	 het	

valideren	en	opvolgen	van	leads	met	het	aanbieden	van	relevante	content	of	marketingcampagnes	en	

verder	het	verloop	bevorderen	in	het	aankoopproces,	die	ook	automatisch	gebeurd.	Daarna	worden	

de	 meest	 potentiële	 leads	 overhandigd	 aan	 de	 verkoopafdeling	 om	 verder	 te	 worden	 bewerkt.	

(Järvinen	&	Taiminen,	2016).	Regelgeving	en	scoringsregels	zorgen	voor	de	basis	van	gekwalificeerde	

leads	die	het	verkoopproces	doorlopen,	wat	vervolgens	wordt	behandeld.		
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2.3.6	Aanbevelingen	

Met	 MA	 is	 het	 resultaat	 telkens	 een	 gekwalificeerde	 lead	 voor	 de	 verkoopafdeling	 in	 een	 B2B-

onderneming	 of	 een	 verkoop	 in	 de	 B2C-sector.	 Als	 dat	 niet	 het	 geval	 is,	 wordt	 er	 tenminste	 data	

verzameld	over	de	klant	(Reinhold	&	Reinhold,	2014).	In	de	B2C-sector	bestaat	er	specifieke	software	

voor	marketingmanagers	on	informatie	over	klanten	te	verzamelen,	geautomatiseerde	campagnes	uit	

te	 voeren	 (Li	 &	 Karahanna,	 2015).	 In	 het	 Intelligent	 System	 rapport	 werd	 een	 interactief	

verkoopproces	voorgesteld	waarin	geaggregeerde	anonieme	gegevens	van	klantvoorkeuren	worden	

gecombineerd	 met	 specifieke	 gegevens	 over	 het	 lopende	 onderhandelingsproces	 met	 de	

representatieve	klant	(Klos	e.a.,	2011).	Een	soortgelijk	systeem	werd	gepresenteerd	in	2014	op	basis	

van	 het	 genereren	 van	 aanbevelingen	 als	 een	B2C	MA-systeem.	Op	 figuur	 4	 is	 het	 concept	 van	 dit	

systeem	weergegeven	(Reinhold	&	Reinhold,	2014).	

	

Het	aanbevelingssysteem	in	figuur	4	demonstreert	de	datastroom	en	de	mogelijkheden	die	big	data	

(zie	hoofdstuk	2.6)	samen	met	aanbevelingen	creëren	voor	marketingmanagers	(bijvoorbeeld:	cross-

selling).	In	B2B-automatisatie	is	de	hoeveelheid	van	relevante	content	van	belang.	Op	basis	van	eerder	

besproken	regels	worden	potentiële	klanten	gefilterd	door	het	MA-systeem	en	word	hen	specifieke	

content	 aangeboden.	 Dit	 leidt	 tot	 een	 situatie	 waarin	 de	 meest	 potentiële	 klanten	 bereid	 zijn	 tot	

aankoop.	Op	dit	moment	neemt	de	verkoopafdeling	het	proces	over	(Heimbach	e.a.,	2015).	Figuur	5	

toont	 een	 B2B-verkoopproces	 waar	 MA	 ingezet	 wordt	 (Järvinen	 &	 Taiminen,	 2016).		

Hierop	 is	 de	 oorsprong	 te	 zien	 van	 de	 geïnteresseerden,	 en	 hoe	 deze	 transformeert	 naar	 een	

prospect,	om	uiteindelijk	als	een	lead	naar	een	verkoop	te	worden	begeleid	en	te	eindigen	als	klant.	

Figuur	4:	Aanbeveling	systeem	(Reinhold	&	Reinhold,	2014)	
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Figuur	5:	Voorbeeld	verkooptrechter	met	marketing	automatisatie	(Järvinen	&	Taiminen,	2016)	

Zoals	 blijkt	 uit	 figuur	 5	 bestaat	 het	 proces	 uit	 vijf	 niveaus.	 In	 de	 eerste	 fase	 wordt	 het	 contact	

geïdentificeerd	waarna	het	MA-systeem	begint	te	werken	en	de	meest	geschikte	content	 levert	aan	

de	 lead.	 Tijdens	 de	 opvolging	 transfereert	 de	 lead	 verder	 naar	 fase	 twee,	 drie	 en	 vier,	 waarbij	 de	

verkoopafdeling	de	lead	opneemt	in	hun	processen	met	behulp	van	een	CRM-systeem.	De	leads	die	

niet	tot	aankoop	overgaan,	keren	terug	en	worden	verder	opgevolgd	door	middel	van	het	leveren	van	

content	 gebaseerd	 op	 onderlinge	 observaties	 van	 de	 marketingmanager	 en	 het	 MA-systeem.	 De	

gegevens	die	worden	opgeslagen	door	de	marketing-	en	verkoopafdeling	in	het	CRM-systeem,	stellen	

MA	 in	staat	om	op	een	hoger	niveau	 te	werken,	dan	enkel	met	behulp	van	de	gegevens	verzameld	

door	analyses	(Fjermestad	&	Nicholas,	2015;	Järvinen	&	Taiminen,	2016;	Sabnis	e.a.,	2013).	
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2.4	Technologie	Acceptatie-,	Adoptie-	en	diffusie	theorieën	

Hoe	en	waarom	technologie	zich	verspreidt,	is	al	onderzocht	(Karahanna,	Straub,	&	Chervany,	1999).	

Met	behulp	van	wetenschappelijke	literatuur	tracht	dit	onderzoek	te	doorgronden	welke	processen	er	

plaatsvinden	 in	het	aanwenden	van	MA-technologie,	met	behulp	van	vier	modellen.	Deze	modellen	

zijn	eerder	in	verband	gebracht	met	technologische	toepassingen	(Dervin,	2015).		

De	term	‘diffusie’	wordt	gedefinieerd	als	het	proces	dat	 innovatie,	een	nieuw	product	of	 idee	moet	

doorlopen	 om	door	 de	markt	 te	worden	 geaccepteerd	 (Cooper,	 2007).	 Kortom,	 de	manier	waarop	

een	 organisatie	 in	 contact	 komt	 met	 een	 product	 of	 idee,	 en	 of	 dit	 product	 dan	 wel	 idee	 in	 de	

organisatiebehoefte	 voorziet	 (Mohr,	 1969).	 Adoptie	 omvat	 het	 besluitvormingsproces	 van	 een	

individu.	 Oftewel,	 het	 psychologische	 proces	 van	 individuen	 om	 innovaties	 te	 accepteren	 (Rogers,	

1962).	

De	termen	‘adoptie’	en	‘acceptatie’	betekenen	ongeveer	hetzelfde,	al	heeft	adoptie	een	iets	bredere	

betekenis.	Adoptie	gaat	verder	dan	acceptatie	omdat	het	ook	de	onafhankelijkheid	en	afhankelijkheid	

van	technologie	meeneemt	(Limayem,	Hirt,	&	Cheung,	2007).		

Terwijl	 de	 innovation	 diffusion	 theory	 (IDT)	 van	 Rogers	 een	 antwoord	 biedt	 op	 de	 aanname	 en	

verspreiding	 van	 innovatie	 in	 een	 organisatorisch	 perspectief,	 is	 het	 eveneens	 van	 belang	 om	

individueel	 gedrag	 in	 kaart	 te	 brengen.	 De	 theory	 of	 planned	 behavior	 (TPB),	 het	 technology	

acceptance	 model	 (TAM)	 en	 de	 unified	 theory	 of	 acceptance	 and	 use	 of	 technology	 (UTAUT)	

onderzoeken	deze	processen	op	een	 individueel	 level.	 Aangezien	managers	 de	beslissing	nemen	of	

technologische	 toepassingen	 worden	 gebruikt	 binnen	 een	 onderneming,	 wordt	 de	 nadruk	

hoofdzakelijk	op	deze	individuele	processen	gelegd	(Bysinger,	1996).	Door	verschillende	modellen	toe	

te	passen	op	marketing	automatisatie	technologie	kunnen	er	voorspellingen	gedaan	worden	in	welke	

mate	managers	dit	zullen	accepteren	en	adopteren.	
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2.4.1	Innovation	diffusion	theory		

De	 IDT	 van	 Everett	 Rogers	 is	 de	 grondlegger	 geweest	 voor	 veel	 onderzoek	 naar	 adoptie	 en	 het	

diffusieproces.	In	de	5e	editie	van	zijn	boek	‘Difussion	of	Innovations’	verklaart	Rogers	de	verspreiding	

van	innovatie;	een	nieuw	product	of	idee	(Rogers,	1962).	Rogers	heeft	aangetoond	in	zijn	onderzoek	

dat	 een	 diffusieproces	 een	 logistisch	 verloop	 (gele	 lijn	 in	 figuur	 6)	 kent,	 waarbij	 de	 cumulatie	 van	

adoptie	 van	een	product	of	 idee	 langzaam	start	 in	de	markt.	Dit	wordt	opgevolgd	door	een	hevige	

versnelling	en	eindigt	langzaam,	wanneer	er	saturatie	in	de	markt	optreedt	(Rogers,	1962).		

Eveneens	 stelde	 Rogers	 later	 vast	 dat	 de	 beslissing	 om	 een	 innovatie	 wel	 of	 niet	 te	 adopteren	 in	

verschillende	 fasen	 verloopt.	 In	 essentie	 vormt	 dit	 verloop	 een	 besluitvormingsproces,	 met	

verschillende	fasen	hoe	we	een	besluit	vormen	om	een	keuze	te	maken.	De	IDT	onderscheidt	hierin	

vijf	 fasen.	 In	 een	 eerste	 fase	 wordt	 de	 manager	 blootgesteld	 (1)	 aan	 een	 nieuw	 product	 of	 idee.	

Nadien	 toont	 hij	 interesse	 in	 de	 innovatie,	 verkrijgt	 hij	 kennis	 (2)	 en	 vormt	 zich	 vervolgens	 een	

mening.	Aansluitend	zal	hij	een	beslissing	 (3)	maken	om	de	 innovatie	 te	accepteren	of	af	 te	wijzen.	

Daarna	volgt	de	implementatie	(4),	daar	hij	de	bruikbaarheid	ervan	bepaalt.	In	de	laatste	fase	wil	de	

manager	 zijn	beslissing	bevestigd	 (5)	 zien	door	 zijn	omgeving	 (S.	Newell,	 Robertson,	&	Swan,	2001;	

Rogers,	1962).	

	

Figuur	6:	Innovation	diffusion	theory	curve	(Rogers,	1962)	

Het	 adoptieproces	 te	 zien	 op	 figuur	 6	 heeft	 de	 vorm	 van	 een	Gauss	 curve.	 Het	 gemiddelde	 aantal	

managers	dat	 innovatie	adopteert,	neemt	toe	tot	halverwege	het	diffusieproces	om	nadien	terug	te	

dalen.	 Er	 ontstaat	 een	 verschil	 in	 de	 mate	 waarin	 een	 manager	 relatief	 sneller	 een	 innovatie	

adopteert	dan	andere	managers.	Dit	stelde	Rogers	in	staat	om	een	model	op	te	stellen	dat	managers	

classificeert	 in	verschillende	groepen,	gebaseerd	op	het	 idee	dat	bepaalde	managers	onherroepelijk	

meer	open	staan	voor	adoptie	dan	andere.	
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Tabel	1:	Classificatie	adopters	volgens	de	innovation	diffusion	theory	(Rogers,	1962)	

	 Categorie	 Definitie	

A	 Innovators	
Durvers,	trekken	de	verandering,	de	referentiegroep	wordt	als	vernieuwend	

beschouwd.	

B	 Early	adopters	 Sociale	leiders,	populair,	proberen	nieuwe	ideeën,	voorzichtig.	

C	 Early	majority	 Bedachtzaam,	voorzichtig	maar	accepteren	innovatie	sneller	dan	gemiddeld.	

D	 Late	majority	
Sceptisch,	waarderen	traditie,	prijsbewust,	zullen	nieuwe	ideeën	of	producten	

enkel	accepteren	als	de	meerderheid	het	reeds	gebruikt.	

E	 Laggards	
Traditionele	mensen,	zijn	kritisch	ten	opzichte	van	nieuwe	ideeën	en	zullen	het	

slechts	accepteren	als	het	nieuwe	idee	mainstream	geworden	is.	

	

Rogers	 model	 kan	 ook	 worden	 uitgedrukt	 in	 termen	 van	 volwassenheid	 van	 het	 product.	 De	 te	

onderscheiden	 fases	 zijn	 dan:	 introductie	 (A),	 groei	 (B),	 volwassenheid	 (C),	 verzadiging	 (D)	 en	

achteruitgang	(E).		

Rogers	identificeerde	daarnaast	vijf	determinanten	van	een	innovatie	die	volgens	hem	van	invloed	zijn	

op	 de	 verspreiding	 en	 acceptatie	 van	 nieuwe	 technologie:	 relatief	 voordeel,	 compatibiliteit,	

complexiteit,	trialability	en	waarneembaarheid.	Deze	vijf	determinanten	(zie	figuur	7)	bepalen	volgens	

onderzoek	van	Rogers	tot	87%	variatie	in	de	adoptie	van	nieuwe	technologie	(Rogers,	1962).	

	

	

	

Figuur	7:	Innovation	diffusion	theory	(Rogers,	1962)	
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a) Relatief	 voordeel:	 de	 mate	 waarin	 de	 innovatie	 of	 technologie	 wordt	 gezien	 als	 een	

verbetering	 van	 het	 idee	 dat	 het	 vervangt.	 Voorbeelden	 hiervan	 zijn	 economisch	 voordeel,	

sociale	status,	gemak	en	tevredenheid.	Deze	determinant	wordt	door	Rogers	beschouwd	als	

de	beste	voorspeller	van	adoptie.	Anders	geformuleerd,	hoe	groter	het	waargenomen	relatief	

voordeel,	hoe	sneller	de	adoptie	zal	plaatsvinden.	

b) Compatibiliteit:	 de	 mate	 waarin	 innovatie	 overeenkomt	 met	 de	 waarden,	 ervaringen	 en	

behoeften	van	de	manager.	

c) Complexiteit:	 de	 mate	 van	 waargenomen	 moeilijkheid,	 waarin	 innovatie	 wordt	 gezien	 als	

moeilijk	te	gebruiken	en	begrijpen.		

d) Trialability:	de	mate	waarin	innovatie	al	dan	niet	gelimiteerd	kan	worden	getest.	

e) Waarneembaarheid:	de	mate	waarin	de	resultaten	zichtbaar	zijn	voor	anderen.	

	

De	vraag	is	echter	of	deze	meer	dan	vijftig	jaar	oude	indeling	vandaag	nog	van	toepassing	is,	gezien	de	

sterke	 groei	 van	 technologie.	 Het	 is	 volgens	 Kralingen	 raadzaam	 om	 Rogers	 theorie	 met	 nodige	

voorzichtigheid	 te	benaderen	 (Kralingen,	2014).	 Lang	 is	dit	een	algemeen	aanvaard	model	geweest,	

momenteel	rust	er	al	wat	kritiek	op	het	model.	Afhankelijk	van	de	markt	en/of	het	product	blijkt	dat	

dit	model	niet	altijd	stand	houdt	(Peres,	Muller,	&	Mahajan,	2010).		

	 	



	 	 35	

2.4.2	Theory	of	planned	behaviour	

Ajzen	 en	 Fishbein	 formuleerden	 in	 1980	 de	 theory	 of	 reasoned	 action	 (TRA).	 Dit	 resulteerde	 uit	

onderzoek	 naar	 sociaal	 gedrag.	 Grote	 delen	 van	 dit	 onderzoek	 zijn	 gebaseerd	 op	 theorieën	 uit	 de	

psychologie.	 Ajzen	 en	 Fishbein	 ontwikkelden	 de	 TRA	 na	 het	 bepalen	 van	 de	 discrepantie	 tussen	

attitude	 en	 gedrag	 (Ajzen	&	 Fishbein,	 1980).	 De	 TPB	 baseert	 zich	 op	 theoretische	 constructen	met	

individuele	motivatiefactoren	zoals	determinanten	voor	het	verklaren	van	gedrag.	Deze	theorie	wordt	

weergegeven	 op	 figuur	 8.	 De	 TRA	 werd	 in	 verband	 gelegd	 met	 vrijwillig	 gedrag.	 Nadien	 bleek	 dit	

gedrag	 niet	 100%	 vrijwillig	 en	 controleerbaar	 te	 zijn.	 Dit	 resulteerde	 in	 de	 toevoeging	 van	

‘waargenomen	 gedragscontrole’,	wat	 refereert	 naar	 percepties	 van	 eigen	 kunnen	 of	 het	 vermogen	

om	een	bepaald	gedrag	te	laten	zien	(Ajzen,	2002).	Vergelijkbaar	is	de	term	‘zelfontplooiing’	wat	het	

vertrouwen	 voorstelt	 in	 de	 eigen	 bekwaamheid	 om	 met	 succes	 invloed	 uit	 te	 oefenen	 (Bandura,	

1977).	Met	deze	toevoeging	werd	het	model	omgedoopt	tot	de	TPB	(Ajzen,	1985,	1991).	

	

	

De	 TPB	 suggereert	 dat	 het	 gedrag	 afhangt	 van	 de	 intentie	 die	 een	manager	 heeft	 om	 het	 gedrag	

daadwerkelijk	 uit	 te	 oefenen.	 Intentie	 blijkt	 de	 beste	 voorspeller	 van	 gedrag	 te	 zijn	 (Ajzen,	 1991).	

Intentie	wordt	bepaald	door	drie	factoren:		

1) Attitude	 tegenover	 specifiek	 gedrag:	 de	 houding	 die	 de	 manager	 heeft	 tegenover	 een	

bepaalde	gedraging	(Ajzen,	1985).	

2) Subjectieve	norm:	wat	men	denkt	dat	anderen	ervan	vinden	als	de	manager	bepaalt	gedrag	

vertoont,	de	mate	waarin	een	manager	 zich	aan	deze	 sociale	 invloed	aanpast	 is	 van	belang	

(Ajzen,	1975;	Nigg,	Lippke,	&	Maddock,	2009;	Venkatesh	&	Davis,	2000).	

3) Waargenomen	 gedragscontrole:	 percepties	 van	 eigen	 kunnen	 of	 het	 vermogen	 om	 een	

bepaald	gedrag	te	laten	zien	(Ajzen,	2002).	

Deze	voorspellers	leiden	tot	intentie.	De	algemene	regel	luidt:	hoe	beter	de	attitude	en	de	subjectieve	

norm	en	hoe	groter	de	waargenomen	controle,	hoe	sterker	de	intentie	van	de	manager	om	bepaald	

gedrag	te	vertonen.	

Figuur	8:	Theory	of	planned	behaviour	(Ajzen,	1985,	1991)	
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Wanneer	 een	 van	 bovenstaande	 factoren	 niet	 geldt,	 dan	 zal	 de	 kans	 afnemen	 dat	 iemand	 het	

gewenste	gedrag	uitvoert.	Bovendien	daalt	de	waarschijnlijkheid	nog	meer	als	er	twee	factoren	niet	

gelden	(Armitage	&	Conner,	2001;	Pavlou	&	Fygenson,	2006).	
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2.4.3	Technology	acceptance	modellen	

2.4.3.1	Technology	acceptance	model		

Het	 technology	 acceptance	model	 (TAM)	werd	 in	de	 jaren	90	ontwikkeld	door	 Fred	Davis.	Met	het	

TAM	 kan	 voorspeld	 en	 verklaard	 worden	 of	 een	 informatiesysteem	 geaccepteerd	 wordt	 door	 de	

organisatie	 die	 er	 gebruikt	 van	maakt.	 Daarom	 onderzocht	 Davis	 de	 belangrijkste	motieven	 tussen	

karakteristieken	van	een	systeem	en	het	werkelijk	gebruik	ervan.	Het	TAM	is	gefundeerd	op	het	TRA	

en	TPB	van	Fishbein	en	Ajzen	besproken	in	hoofdstuk	2.4.2.	Het	TAM	wordt	weergegeven	in	figuur	9	

en	het	model	werd	ontwikkeld	in	het	kader	van	een	informatiesysteem	(Davis,	1989).	

	

Figuur	9:	Technology	acceptance	model	(Davis,	1989)	

TAM	verschilt	van	TPB,	omdat	Davis	theoretiseert	dat	subjectieve	normen	niet	direct	gerelateerd	zijn	

aan	 attitude	 of	 gedrag	 in	 relatie	 tot	 het	 gebruik	 van	 technologie.	 In	 plaats	 daarvan	wordt	 attitude	

volgens	Davis	bepaald	door	twee	factoren:		

• Gepercipieerd	nut:	 dit	 refereert	 naar	de	mate	waarin	 een	manager	 gelooft	 dat	 het	 gebruik	

van	een	bepaald	informatiesysteem	bijdraagt	aan	een	verbetering	van	prestaties	op	het	werk	

(Bondarouk,	ter	Horst,	&	Engbers,	2009;	Torrisi-Steele,	2014).		

• Gepercipieerde	gebruiksvriendelijkheid:	Davis	omschrijft	dit	als	“de	mate	waarin	een	persoon	

gelooft	dat	het	gebruik	van	een	bepaald	systeem	geen	inspanning	vereist”	(Davis,	1989).	Een	

systeem	 dat	 beschouwd	 wordt	 als	 gemakkelijker	 in	 gebruik,	 heeft	 zo	 meer	 kans	 om	

geaccepteerd	te	worden	door	de	manager.	

	

Dasgupta	et	al.	gebruikten	het	TAM	om	de	acceptatie	van	online	technologie	te	onderzoeken.	Deze	

studie	toont	aan	dat	met	TAM	de	acceptatie	van	online	technologie	voorspeld	kan	worden	(Dasgupta,	

Granger,	 &	 McGarry,	 2002).	 Hernández	 et	 al.	 gebruikten	 het	 TAM	 om	 de	 implementatie	 van	

bedrijfssoftware	te	onderzoeken	vanuit	het	oogpunt	van	de	manager.	Zo	is	er	onder	andere	gekeken	

naar	CRM	en	ERP.	Hernández	en	zijn	collega’s	concludeerden	dat	bruikbare	en	gemakkelijk	inzetbare	

technologie	 zorgt	 voor	 een	 betere	 adoptie	 (Hernández,	 Jiménez,	 &	Martín,	 2008).	 Uit	 een	 andere	

studie	naar	het	 gebruik	 van	het	TAM	 in	een	ERP-omgeving	 concludeert	men	opnieuw	dat	het	TAM	

bruikbare	informatie	oplevert.		
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Wel	 is	 aanbevolen	 dat	 dit	 model	 moet	 worden	 geïntegreerd	 in	 een	 bredere	 opstelling	 en	 dus	

meerdere	determinanten	moet	meenemen,	waaronder	de	adoptie	van	technologie	(Legris,	Ingham,	&	

Collerette,	2003).	

2.4.3.2	Technology	acceptance	model;	versie	2	

Onderzoek	in	bedrijfsomgevingen	heeft	aangetoond	dat	de	twee	factoren	van	het	TAM	betrouwbare	

voorspellers	 zijn	 van	 acceptatie	 technologie	 (Adams,	 Nelson,	 &	 Todd,	 1992).	 In	 1991	 vergeleek	

Mathieson	het	TAM	met	de	TPB.	Hij	concludeerde	dat	beide	modellen	gedrag	correct	voorspellen	in	

relatie	tot	intentie	(Mathieson,	1991).	Idem	dito	vergeleek	Taylor	en	Todd	de	TPB	met	het	TAM.	Hun	

onderzoek	stelde	vast	dat	twee	factoren	wat	weinig	is	om	gedrag	te	voorspellen,	maar	dat	het	TAM	

wel	 een	 goede	 voorspeller	 is	 voor	 gedrag.	 Echter,	 in	 het	 onderzoek	 kwam	ook	 naar	 voren	 dat	 het	

vermogen	 tot	 zelfontplooiing	en	 subjectieve	normen	gedrag	ook	 sterk	beïnvloeden	 (Taylor	&	Todd,	

1995).	 In	het	 jaar	2000	 lieten	Davis	en	Venkatesh	hun	 licht	opnieuw	schijnen	over	het	TAM.	 In	hun	

onderzoek	 werd	 ‘gepercipieerd	 nut’	 wederom	 significant	 bevonden	 (p=0,01).	 Daarom	 zijn	 extra	

determinanten	toegevoegd	om	deze	variabele	te	verklaren.	Dit	resulteerde	in	een	nieuwe	versie	van	

TAM;	TAM	2	(Venkatesh	&	Davis).		

In	het	nieuwe	model	(zie	figuur	10)	wordt	erkend	dat	de	mate	waarin	een	gebruiker	verplicht	wordt	

de	nieuwe	technologie	te	gebruiken,	een	rol	speelt	in	de	acceptatie	ervan	(Venkatesh	&	Davis,	2000).	

Maar	 ook	 cognitieve	 invloeden	 hebben	 invloed	 op	 de	 acceptatie	 van	 nieuwe	 technologie,	

bijvoorbeeld	hoe	relevant	een	nieuwe	technologie	is	voor	iemands	werk	of	dagelijks	leven.	

	

	

	

Figuur	10:	Technology	acceptance	model	2	(Venkatesh	&	Davis,	2000)	
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Sociale	determinanten	

a) Subjectieve	norm:	zie	hoofdstuk	2.4.2	(TPB)	

b) Imago:	 de	 mate	 waarin	 een	 manager	 ervaart	 of	 ondervindt	 dat	 het	 gebruik	 van	 MA	 zijn	

sociale	status	kan	versterken	(Moore	&	Benbasat,	1991).		

c) Bereidwilligheid	en	verplichting:	de	mate	waarin	een	manager	zich	bereidt	of	verplicht	voelt	

om	MA	te	adopteren	(Agarwal	&	Prasad,	1997;	Barki	&	Hartwick,	1994;	Moore	&	Benbasat,	

1991).	

Functionele	determinanten	

d) Job	relevantie:	de	mate	waarin	een	manager	gelooft	dat	MA	een	bijdrage	levert	aan	zijn	werk	

(Venkatesh	&	Davis,	2000).	

e) Resultaten:	de	mate	waarin	een	manager	gelooft	dat	MA	goede	resultaten	zal	opleveren.	

f) Resultaat	aantoonbaarheid:	de	mate	waarin	een	manager	gelooft	dat	het	resultaat	concreet,	

waarneembaar	en	overdraagbaar	is	(Moore	&	Benbasat,	1991).	

Moderatoren	

g) Ervaring:	 hoe	 meer	 ervaring	 een	 manager	 heeft	 met	 MA,	 hoe	 lager	 het	 effect	 van	 de	

subjectieve	norm	(Venkatesh	&	Davis,	2000).	

h) Bereidwilligheid	 en	 verplichting:	 Hartwik	 en	 Barki	 concludeerden	 in	 hun	 onderzoek	 dat	 de	

subjectieve	norm	een	significant	effect	heeft	op	de	intentie,	wanneer	de	manager	verplicht	is	

om	de	 technologie	 te	 gebruiken	 (Barki	&	Hartwick,	 1994).	Vankatesh	en	Davis	 testten	deze	

theorie	 in	 hun	 model	 en	 stelden	 vast	 dat	 bereidwilligheid	 het	 effect	 op	 subjectieve	 norm	

modereert	op	de	intentie	(Venkatesh	&	Davis,	2000).	

	

Zo	 is	 het	 TAM	 2	 een	 veelgebruikt	 model	 geweest	 om	 de	 acceptatie	 van	 e-learning	 technologie	 te	

onderzoeken	 (Šumak,	 Heričko,	 &	 Pušnik,	 2011).	 Bovendien	 tonen	 studies	 uit	 de	 gezondheidszorg,	

educatie,	 communicatie,	 logistiek	en	andere	 sectoren	aan	dat	TAM	1	en	TAM	2	effectief	 zijn	 in	het	

voorspellen	van	acceptatie	op	basis	van	intentie,	met	betrekking	tot	het	adopteren	van	technologie,	

onafhankelijk	 van	 de	 sector	 (Fathema,	 Ross,	&	Witte,	 2014;	 Lu,	 Yu,	 Liu,	&	 Yao,	 2003;	 Venkatesh	&	

Davis,	2000).	
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2.4.3.3	Technology	acceptance	model;	versie	3	

In	het	kader	van	e-commerce	is	TAM	2	verder	ontwikkeld	naar	TAM	3.	De	derde	versie	van	het	model	

bevat	ook	objectieve	gebruiksvriendelijkheid	en	het	gepercipieerd	risico	van	het	in	gebruik	nemen	van	

de	 technologie	 (Venkatesh	&	Bala,	2008).	Om	dezelfde	 redenen	die	 zorgde	voor	de	aanvulling	naar	

TAM	 2,	 werden	 deze	 keer	 determinanten	 toegevoegd	 die	 leiden	 tot	 gepercipieerde	

gebruiksvriendelijkheid	van	het	model	(Venkatesh,	Thong,	&	Xu,	2012).		

	

Figuur	11:	Technology	acceptance	model	3	(Venkatesh	e.a.,	2012)	
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Determinanten	

i) Computer	 zelfontplooiing:	de	mate	waarin	een	manager	gelooft	dat	hij	bekwaam	genoeg	 is	

om	te	werken	met	een	computer	(Compeau	&	Higgins,	1995a,	1995b).	

j) Gepercipieerde	 controle:	 de	 mate	 waarin	 een	 manager	 gelooft	 dat	 er	 organisatorische	 en	

technische	 ondersteuning	 bestaan	 bij	 het	 gebruik	 van	 het	 systeem	 (Viswanath	 Venkatesh,	

Michael	G.	Morris,	Gordon	B.	Davis	e.a.,	2003).	

k) Computerangst:	 de	 hoeveelheid	 angst	 of	 afkeer	 die	 een	manager	 heeft	 als	 hij	 een	 nieuwe	

technologie	gebruikt	(Venkatesh,	2000).		

l) Computer	plezier:	de	mate	waarin	een	manager	plezier	ervaart	als	hij	een	nieuwe	technologie	

gebruikt	(Webster	&	Martocchio,	1992).	

m) Gepercipieerd	amusement:	de	mate	waarin	een	manager	plezier	ervaart	bij	het	werken	met	

het	 systeem.	 Hierin	 wordt	 niet	 meegenomen	 of	 het	 werk	 als	 kwaliteitsvol	 wordt	 ervaren	

(Venkatesh,	 2000).	 Bijvoorbeeld	 het	 verschil	 tussen	 e-mail	 checken	 versus	 klantdata	

analyseren.	

n) Objectieve	 gebruiksvriendelijkheid:	 de	 manager	 vergelijkt	 de	 gebruiksvriendelijkheid	 van	

verschillende	technologieën	met	elkaar	(Venkatesh,	2000).	
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2.4.3.4	Automation	acceptance	model	

Omwille	 van	 de	 voorspellingskracht	 van	 het	 TAM,	 hebben	 onderzoekers	 dit	 model	 gebruikt	 om	

nieuwe	constructen	 te	maken	 in	 relatie	 tot	 technologie	 (Bajaj	&	Nidumolu,	1998;	Dishaw	&	Strong,	

1999;	Yi,	Jackson,	Park,	&	Probst,	2006).	Zo	onderzochten	Ghazizadeh	et	al.	of	met	TAM	de	acceptatie	

van	 automatisatie	 technologie	 kan	 worden	 voorspeld.	 Dit	 resulteerde	 in	 een	 aangepast	 model,	

genaamd	‘automation	acceptance	model’	(AAM)	(Ghazizadeh,	Lee,	&	Boyle,	2012).	

	

Figuur	12:	Automation	acceptance	model	(Ghazizadeh	e.a.,	2012)	

De	volgende	determinanten	zijn	toegevoegd:	

a) Compatibiliteit:	 de	 overeenkomst	 tussen	 uit	 te	 voeren	 taken	 en	 technologie	 (Karahanna,	

Agarwal,	 &	 Angst,	 2006).	 De	 compatibiliteit	 meet	 de	 cohesie	 tussen	 technologie	 en	 de	

waarden	 en	 ervaringen	 van	 de	 gebruiker.	 Daarnaast	 is	 compatibiliteit	 een	 van	 de	 vijf	

kenmerken	van	een	innovatie	volgens	IDT	(zie	hoofdstuk	2.4.1)	(Rogers,	1962).	

b) Vertrouwen:	 in	 literatuur	 is	 bewijs	 gevonden	 voor	 de	 invloed	 van	 vertrouwen	 op	

automatisatie	 technologie,	 zowel	 direct	 als	 indirect.	 Zo	 demonstreert	 het	 AAM	 dat	

vertrouwen	 in	 direct	 verband	 staat	met	 intentie.	 Indirecte	 invloed	 is	 terug	 te	 vinden	 in	 de	

factoren	 ‘gepercipieerd	 nut’	 en	 ‘gepercipieerde	 gebruiksvriendelijkheid’	 (Carter	&	Bélanger,	

2005;	Gefen,	Karahanna,	&	Straub,	2003;	Pavlou,	2003).	

	

Een	belangrijk	onderdeel	van	het	AAM	is	de	mogelijkheid	tot	observatie	van	het	adoptieproces	met	

behulp	 van	 feedback.	 Dit	 is	 weergegeven	 als	 een	 stippellijn	 in	 figuur	 12.	 Dit	 feedbackmechanisme	

wordt	 gevalideerd	met	behulp	 van	quasi-experimenteel	 onderzoek,	 een	 studie	waarin	de	perceptie	

van	 de	 automatisatie	 technologie	 wordt	 vastgelegd	 door	 middel	 van	 enquêtes	 op	 verschillende	

momenten	(Ghazizadeh	e.a.,	2012).	 	
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2.4.4	Unified	theory	of	acceptance	and	use	of	technology	
Het	 Unified	 theory	 of	 acceptance	 and	 use	 of	 technology	 (UTAUT)	 model	is	 het	 resultaat	 van	

theoretische	constructen	vanuit	meerdere	modellen.	Naast	TAM	1	(zie	hoofdstuk	2.4.3.1)	en	IDT	(zie	

hoofdstuk	 2.4.1)	 is	 voor	 de	 formulering	 van	 UTAUT	 ook	 gebruikgemaakt	 van	 de	 TRA,	 TPB	 (zie	

hoofdstuk	2.4.2),	het	Motivational	Model	(MM),	een	gecombineerd	model	van	TAM	en	TPB	(C-TAM-

TPB),	 het	 model	 of	 PC	 utilization	 (MPCU)	 en	 de	 Social	 Cognitive	 Theory	 (SCT).	 Al	 deze	 modellen	

verschillen	in	hun	verklaringskracht	en	bereik.	Als	bijgevolg	zijn	deze	modellen	en	hun	componenten	

gefusioneerd	tot	één	model;	het	ATAUT-model	(zie	figuur	13).	Dit	model	verklaart	46%	van	de	intentie	

tot	adoptie	van	technologie	(Viswanath	Venkatesh,	Michael	G.	Morris,	Gordon	B.	Davis	e.a.,	2003).	

	

Determinanten	

a) Verwachting	 van	 performantie:	 de	 mate	 waarin	 een	 manager	 gelooft	 dat	 de	 technologie	

bijdraagt	 tot	 het	 geslaagd	 uitvoeren	 van	 zijn	 taken.	 Deze	 term	 komt	 overeen	 met	

‘gepercipieerd	 nut’	 van	 TAM	en	 TAM	2,	 alsook	 ‘relatief	 voordeel’	 volgens	 IDT.	 Verwachting	

van	 performantie	 is	 een	 sterke	 determinant	 in	 het	 voorspellen	 van	 intentie	 in	 het	 UTAUT-

model.	 (Ajzen,	 1991;	 Rogers,	 1962;	 Venkatesh,	 Morris,	 &	 Ackerman,	 2000;	 Viswanath	

Venkatesh	,	Michael	G	.	Morris	,	Gordon	B	.	Davis	e.a.,	2003).		

b) Verwachting	 van	 inspanning:	 de	mate	waarin	 een	manager	 denkt	 inspanningen	 te	moeten	

leveren	om	te	starten	met	de	technologie.	De	kans	dat	technologie	gebruikt	wordt,	neemt	af	

al	managers	denken	dat	de	technologie	lastig	in	gebruik	is	(Susan	A.;	Venkatesh,	2005).	

Figuur	13:	Unified	theory	of	acceptance	and	use	of	technology	(Viswanath	Venkatesh	,	Michael	G	.	Morris	,	

Gordon	B	.	Davis	e.a.,	2003)	
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c) Sociale	invloed:	in	hoeverre	een	manager	gelooft	dat	hij	de	technologie	dient	te	gebruiken	op	

basis	van	wat	anderen	van	hem	vinden.	Anders	geformuleerd	 in	hoever	een	manager	denkt	

dat	 de	 technologie	 bijdraagt	 aan	 het	 verweren	 van	 een	 hogere	 sociale	 status.	 Deze	 term	

verenigt	 ‘subjectieve	 norm’	 uit	 TPB	 en	 TAM	met	 ‘imago’	 uit	 TAM	 2	 en	 IDT	 (Rogers,	 1962;	

Venkatesh	&	Davis,	2000).	

d) Gepercipieerde	 controle:	 dit	 verwijst	 naar	 de	mate	waarin	 een	manager	 gelooft	 dat	 dat	 er	

organisatorische	 en	 technische	 ondersteuning	 beschikbaar	 is	 voor	 het	 gebruik	 van	 de	

technologie.	Evenzo	gebruikt	TAM	3	deze	determinant	(Venkatesh	e.a.,	2012).		

	

Moderatoren	

e) Geslacht:	 een	moderator	die	een	onderscheid	maakt	 tussen	mannen	en	 vrouwen.	Geslacht	

kan	effect	hebben	op	de	verwachtingen	van	performantie	en	inspanningen,	alsook	op	sociale	

invloed.	

i. Verwachting	van	performantie:	Minton	concludeert	dat	er	een	verschil	bestaat	tussen	

mannen	en	 vrouwen	 in	 verband	met	 taakgerichte	opdrachten.	Mannen	 lijken	meer	

taakgericht	te	werken	dan	vrouwen	(Minton,	H.	L.,	Schneider,	F.	W.,	&	Wrightsman,	

1980).	 Met	 als	 gevolg	 dat	 mannen	 hogere	 verwachtingen	 hebben	 van	 hun	

opdrachten	(Viswanath	Venkatesh,	Michael	G.	Morris,	Gordon	B.	Davis	e.a.,	2003).	

ii. Verwachting	van	inspanning:	de	invloed	op	de	inspanningsverwachtingen	is	groter	bij	

vrouwen	dan	bij	mannen	(Venkatesh	&	Davis,	2000).	

iii. Sociale	invloed:	meerdere	studies	merken	op	dat	vrouwen	minder	rationeel	handelen	

onder	 invloed	 van	 de	 mening	 van	 anderen	 als	 het	 gaat	 om	 de	 acceptatie	 van	

technologie	 (Baker	Miller,	 1986;	 Venkatesh	 e.a.,	 2000).	Daarnaast	 tonen	Venkatesh	

en	Morris	aan	dat	vrouwen	rationeler	worden	tegenover	anderen	naarmate	ze	meer	

ervaring	hebben.	Met	andere	woorden	het	effect	van	geslacht	verminderd	naarmate	

ervaring	toeneemt	(Morris	&	Venkatesh,	2000).	

f) Leeftijd:	een	moderator	die	een	onderscheid	maakt	in	de	ouderdom	van	een	manager.	

i. Verwachting	 van	 performantie:	 naarmate	 een	 manager	 jonger	 is,	 heeft	 hij	 hogere	

verwachtingen	 van	 performantie	 (Viswanath	Venkatesh,	Michael	G.	Morris,	Gordon	

B.	Davis	e.a.,	2003).	

ii. Verwachting	 van	 inspanning:	 naarmate	 een	 manager	 ouder	 is,	 zijn	 er	 lagere	

inspanningsverwachtingen.	

iii. Sociale	invloed:	naarmate	een	manager	ouder	wordt,	hecht	hij	meer	belang	aan	wat	

anderen	denken	(Morris	&	Venkatesh,	2000).	
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iv. Gepercipieerde	 controle:	 hoe	 hoger	 de	 leeftijd	 van	 een	 manager,	 hoe	 meer	

ondersteuning	 hij	 verwacht	 bij	 het	 werken	 met	 technologie	 (Morris	 &	 Venkatesh,	

2000).	

g) Ervaring:	 een	 moderator	 die	 dezelfde	 invloed	 uitoefent	 op	 verwachting	 van	 inspanning,	

sociale	 invloed	 en	 gepercipieerde	 controle.	 Zodoende	 een	manager	minder	 ervaring	 heeft,	

wegen	 vermelde	 determinanten	 zwaarder	 mee	 (Viswanath	 Venkatesh,	 Michael	 G.	 Morris,	

Gordon	B.	Davis	e.a.,	2003).	

h) Bereidwilligheid	 en	 verplichting:	 een	 moderator	 die	 enkel	 een	 uitwerking	 heeft	 op	 de	

determinant	‘sociale	invloed’.	Indien	een	manager	niet	verplicht	wordt	om	de	technologie	in	

gebruik	 te	 nemen,	 zal	 hij	meer	 belang	 hechten	 aan	wat	 anderen	denken.	Als	 een	manager	

geen	verplichting	heeft,	is	het	effect	van	sociale	invloed	kleiner	op	de	adoptie	van	technologie	

(Viswanath	Venkatesh,	Michael	G.	Morris,	Gordon	B.	Davis	e.a.,	2003).	
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2.4.5	Unified	theory	of	acceptance	and	use	of	technology,	een	tweede	versie	

Een	studie	van	Venkatesh	in	samenwerking	met	Thong	en	Xu	biedt	een	uitbreidding	op	het	bestaande	

UTAUT-model.	Het	originele	model	is	oorspronkelijk	ontwikkeld	op	organisatieniveau.	Het	vernieuwde	

model	daarentegen	vindt	zijn	oorsprong	bij	consumenten,	op	een	 individueel	niveau.	Deze	wijziging	

bracht	enkele	veranderingen	met	zich	mee.	Om	te	beginnen	zijn	de	moderatoren	‘bereidwilligheid’	en	

‘verplichting’	 weggelaten	 omdat	 deze	 in	 een	 context	 van	 consumenten	 niet	 van	 toepassing	 zijn.	

Immers,	 consumenten	 worden	 niet	 verplicht	 om	 bepaalde	 technologie	 te	 gebruiken.	 Een	 tweede	

wijziging	is	de	toevoeging	van	drie	extra	determinanten:	hedonische	motivatie,	prijs	en	gewoonte.	De	

huidige	 moderatoren	 (geslacht,	 leeftijd	 en	 ervaring)	 beïnvloeden	 eveneens	 deze	 nieuwe	

determinanten.	De	extra	determinanten	zorgde	voor	een	verklaring	van	intentie	die	oploopt	tot	74%.	

Bovendien	bepaald	 intentie	voor	50%	de	adoptie	van	technologie	 (Venkatesh	e.a.,	2012).	Dit	model	

wordt	weergegeven	in	onderstaande	figuur	(zie	figuur	14).	

	

Figuur	14:	Unified	theory	of	acceptance	ad	use	of	technology	2	(Venkatesh	e.a.,	2012)	
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Determinanten	

a) Hedonische	 motivatie:	 de	 mate	 waarin	 een	 manager	 beïnvloed	 wordt	 door	 hedonische	

motieven	 of	 waarden.	 Dit	 zijn	 plezier,	 opwinding,	 spanning	 en	 sensatie	 die	 de	 technologie	

oproepen	 (de	 Rijcke,	 2000).	 In	 onderzoek	 naar	 consumentengedrag	 en	 informatiesystemen	

zijn	verschillende	constructen	in	relatie	tot	hedonische	motieven	gevonden	die	belangrijk	zijn	

in	 het	 gebruik	 van	 technologie	 (Heijden,	 2004;	 Holbrook	 &	 Hirschman,	 1982;	 Nysveen,	

Pedersen,	 &	 Thorbjørnsen,	 2005;	 Susan	 A.;	 Venkatesh,	 2005)	 Hedonische	 motivatie	 wordt	

beïnvloed	 door	 de	 moderatoren	 ‘leeftijd’,	 ‘geslacht’	 en	 ‘ervaring’.	 Bijgevolg	 zijn	 deze	

motivaties	het	grootst	bij	jonge	mannen	met	weinig	ervaring	(Venkatesh	e.a.,	2012).	

b) Prijs:	 de	mate	waarin	 een	manager	wordt	 beïnvloed	 door	 prijs.	 Deze	 determinant	 kan	 een	

aanzienlijke	 impact	hebben	op	het	 gebruik	 van	 technologie.	 Een	 studie	uit	 China	 toont	 aan	

dat	de	populariteit	 van	 sms-berichten	 zijn	 succes	 te	danken	heeft	 aan	het	 gebruik	 van	 lage	

tarieven	 ten	opzichte	van	andere	vormen	van	soortgelijke	 toepassingen	 (Chan,	Gong,	Xu,	&	

Thong,	 2008).	 Prijs	 wordt	 ook	 beïnvloed	 door	 de	 determinanten	 ‘leeftijd’	 en	 ‘geslacht’.	

Psychologisch	onderzoek	wijst	uit	dat	vrouwen	meer	op	details	letten	dan	mannen.	Mannen	

hebben	 de	 neiging	 om	 onafhankelijk	 en	 competitief	 gedrag	 te	 vertonen,	 en	 maken	

beslissingen	 op	 basis	 van	 selectieve	 informatie.	 Vrouwen	 vertonen	 een	 groter	 onderlinge	

afhankelijkheid,	zijn	coöperatief	en	nemen	meer	 informatie	mee	in	hun	beslissingen	(Bakan,	

1966;	 Deaux	 &	 Kite,	 1987).	 Hieruit	 kan	 geconcludeerd	 worden	 dat	 vrouwen	 in	 een	

commerciële	 context	meer	 aandacht	 besteden	 aan	 prijs,	 en	 dus	meer	 prijsbewust	 zijn	 dan	

mannen.	 Ook	 gaan	 vrouwen	 beter	 om	 met	 geld	 en	 hebben	 zij	 een	 groter	

verantwoordelijkheidsgevoel	dan	mannen	(Slama	&	Tashchian,	1985).	

c) Gewenning:	 In	 het	 kader	 van	 het	 UTAUT	 2-model	 en	 in	 lijn	 met	 de	 TPB	 wordt	 de	 term	

‘gewoonte’	gedefinieerd	als	een	herhaalde	uitvoering	van	gedrag,	dat	definitief	leidt	naar	een	

intentie	of	een	attitude	 (Ajzen	&	Fishbein,	2000).	Moderatoren	 zoals	 ‘leeftijd’,	 ‘geslacht’	en	

‘ervaring’	 beïnvloeden	 de	 determinant.	 Uit	 literatuur	 blijkt	 bijvoorbeeld	 dat	 ouderen	

geautomatiseerd	 te	 werk	 gaan	 in	 het	 verwerken	 van	 informatie	 (Hasher	 &	 Zacks,	 1979)	

(Jennings	 &	 Jacoby,	 1993).	 Zodra	 ouderen	 een	 bepaalde	 gewoonte	 hebben	 ontwikkeld,	

worden	andere	manieren	onderdrukt	of	geblokkeerd.	Hierdoor	 is	het	voor	ouderen	moeilijk	

om	zich	aan	te	passen	aan	nieuwe	technologie.	Mannen	hebben	meer	moeite	om	zich	aan	te	

passen	 dan	 vrouwen.	 Dit	 kan	 verklaard	 worden	 doordat	 vrouwen	 informatie	 subtieler	 en	

gedetailleerder	verwerken	dan	mannen	(Darley	&	Smith,	1995).		



	 	 48	

De	 relatie	 tussen	 ervaring	 en	 gewoonte	 wordt	 gevormd	 door	 het	 herhalen	 van	 bepaald	

gedrag	 (Limayem	 e.a.,	 2007;	 A.	 Newell	 &	 Rosenbloom,	 1981).	 Met	 als	 gevolg	 dat	 oudere	

mannen	met	ervaring	zich	meer	baseren	op	gewoontes	(Venkatesh	e.a.,	2012).	 	
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2.5	Determinanten	en	moderatoren	

In	 tabel	 2	wordt	 een	overzicht	weergegeven	 van	 alle	 determinanten	en	moderatoren	besproken	 in	
vorige	hoofdstukken.	Deze	staan	gerangschikt	per	model	en	de	determinanten,	moderatoren	worden	
aangevuld	indien	er	meerdere	versies	zijn.		

Tabel	2:	Determinanten	en	moderatoren	

DETERMINANTEN	 MODERATOREN	
Innovation	diffusion	theory	

Relatief	voordeel	 	
Compatibiliteit	 	
Complexiteit	 	
Trialbility	 	
Waarneembaarheid	 	

Theory	of	planned	behaviour	
Attitude	tegenover	specifiek	gedrag	 	
Subjectieve	norm	 	
Waargenomen	gedragscontrole	 	

Technology	acceptance	model	
Gepercipieerd	nut	 	
Gepercipieerde	gebruiksvriendelijkheid	 	

Technology	acceptance	model;	versie	2	
Subjectieve	norm	 Ervaring	
Imago	 Bereidwilligheid	en	ervaring	
Bereidwilligheid	en	verplichting	 	
Job	relevantie	 	
Output	kwaliteit	 	
Resultaat	aantoonbaarheid	 	

Technology	acceptance	model;	versie	3	
Computer	zelfeffectiviteit	 	
Gepercipieerde	controle	 	
Computerangst	 	
Computerplezier	 	
Gepercipieerd	amusement	 	
Objectieve	gebruiksvriendelijkheid	 	

Automation	acceptance	model	
Compatibiliteit	 	
Vertrouwen	 	

Unified	theory	of	acceptance	and	use	of	technology	
Verwachting	van	performantie	 Geslacht	
Verwachting	van	inspanning	 Leeftijd	
Sociale	invloed	 Ervaring	
Gepercipieerde	controle	 Bereidwilligheid	en	verplichting	

Unified	theory	of	acceptance	and	use	of	technology,	een	tweede	versie	
Hedonische	motivatie	 	
Prijs	 	
Gewenning	 	
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2.6	Kunstmatige	intelligentie	

Kunstmatige	 intelligentie	 (KI)	 is	een	 studiegebied	van	 informatie-	en	communicatietechnologie	 (ICT)	

dat	 intelligent	gedrag	aan	de	hand	van	computerprocessen	probeert	na	 te	bootsen	en	 te	verklaren	

(Schalkoff,	1990).	Denk	bijvoorbeeld	aan	beslissingen	nemen,	of	problemen	oplossen	(Bellman,	1978).	

KI	 is	 gefocust	 op	 zowel	 het	 begrijpen	 als	 construeren	 van	 intelligente	 entiteiten	 en	 bezit	 de	

mogelijkheid	 om	 processen	 te	 automatiseren	 (S.J.Russell	 &	 P.Norvig,	 2003).	 KI	 heeft	 invloed	 op	

verschillende	 disciplines.	 Echter,	 wetenschappelijke	 literatuur	 met	 toepassing	 tot	 marketing	 is	

schaars.		

Ontwikkelingen	 in	KI	op	een	scala	aan	disciplines	hebben	geleid	 tot	de	ontplooiing	van	KI-systemen	

die	 nuttig	 blijken	 voor	 marketing	 (Martínez-López	 &	 Casillas,	 2013).	 Deze	 systemen	 bieden	

ondersteuning	 op	 bijvoorbeeld	 marktvooruitzichten,	 automatisering	 van	 processen	 en	

besluitvorming.	Daarnaast	 verhogen	deze	 systemen	de	efficiëntie	 van	 taken	die	normaal	 gesproken	

door	mensen	worden	uitgevoerd.	De	wetenschap	achter	deze	systemen	kan	worden	omschreven	via	

neurale	netwerken	en	expertsystemen,	computerprogramma’s	die	invoer	van	gegevens	verwerken	en	

waardevolle	 output	 genereren(S.J.Russell	 &	 P.Norvig,	 2003).	 KI	 heeft	 de	 laatste	 jaren	 aanzienlijke	

erkenning	gekregen	 in	de	marketingindustrie.	Echter,	ethische	kwesties	rond	deze	systemen	en	hun	

potentieel	is	een	controversieel	onderwerp	(Bostrom,	2003;	Wierenga,	2010).		

2.6.1	Computertechnologie	

Op	onderstaande	figuur	(zie	figuur	15)	is	de	configuratie	weergegeven	waar	KI	zich	bevindt	in	de	ICT-

sector.	 KI	 bevat	 verschillende	 onderdelen,	 zoals	 big	 data,	 datamining	 en	 machinaal	 leren.	 Deze	

worden	kort	toegelicht	om	te	begrijpen	wat	KI	betekent,	ook	in	combinatie	met	MA.		

	

Figuur	15:	Kunstmatige	intelligentie	venndiagram	(Goodfellow,	Bengio,	&	Courville,	2016)	
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• Big	data	is	het	verwerken,	opslaan	en	beheren	van	grote	hoeveelheden	gegevens.	Het	betreft	

zoveel	data,	dat	standaard	software	niet	de	capaciteit	heeft	om	dit	te	doen	(Homayouni,	Azizi,	

Javadi,	Mahdipour,	&	Ejtahed,	2012).	

• Datamining	 is	 een	 computerproces	 om	 patronen	 te	 herkennen	 in	 grote	 hoeveelheden	

gegevens	(Chakrabarti,	Ester,	Fayyad,	&	Gehrke,	2012).	

• Machinaal	 of	 automatisch	 leren	 is	 volgens	 Munoz	 “de	 mogelijkheid	 van	 computers	 om	 te	

leren	zonder	er	expliciet	geprogrammeerd	voor	te	worden”	(Munoz,	2014).	Geëvolueerd	uit	

de	 studie	 van	 patroonherkenning	 verkent	 machinaal	 leren	 de	 studie	 en	 constructie	 van	

algoritmen	die	kunnen	leren	en	voorspellingen	maken	(Kohavi,	1998).		

2.6.2	Besluitvorming	

Marketingbeslissingen	 worden	 veelal	 genomen	 op	 basis	 van	 intuïtie	 (Wierenga,	 2010).	 Door	

groeiende	 mogelijkheden	 om	 digitale	 gegevens	 te	 verzamelen	 en	 te	 gebruiken	 is	 het	 steeds	

complexer	geworden	om	een	beslissing	te	nemen.	KI	kan	de	beslissingnemer	helpen	om	een	keuze	te	

maken,	 door	 voorspellingen	 te	 genereren	 en	 zo	 alleen	 de	 informatie	 aan	 te	 bieden	 die	 de	

beslissingnemer	echt	nodig	heeft.	Hierdoor	wordt	de	beslissingnemer	niet	overbelast	met	informatie	

(Yilmaz	&	Tolk,	2008).		

2.6.3	Automatisatie		

In	 termen	 van	 marketing	 worden	 MA-systemen	 gebruikt	 om	 handmatige	 processen	 uit	 te	 laten	

voeren	 door	 software.	 Door	 deze	 verschuiving	 worden	 processen	 efficiënter	 uitgevoerd	 (Roetzer,	

2014).	 Denk	 bijvoorbeeld	 aan	 klantensegmentatie,	 campagnebeheer	 en	 aanbiedingen.	 Zoals	

besproken	in	hoofdstuk	2.2	is	MA	een	onderdeel	van	CRM.	Ondernemingen	gebruiken	systemen	die	

datamining	 inzetten	om	hun	klantenbestand	te	analyseren,	waardoor	er	 inzicht	wordt	verworven	 in	

de	klant.	Deze	informatie	kan	betrekking	hebben	op	demografische	gegevens,	eerdere	interacties	of	

de	aankoopgeschiedenis	van	de	klant	(Sharma,	Goyal,	&	Mittal,	2010).	

	 	



	 	 52	

3.	Methodologie	

Hoofdstuk	drie	schetst	en	verklaart	de	onderzoeksmethoden	die	in	het	onderzoek	zijn	gebruikt.	In	de	

eerste	plaats	wordt	de	kwalitatieve	methode	gepresenteerd	en	de	systematische	combinatietechniek.	

Verder	worden	de	methoden	voor	gegevensverzameling	beschreven.		

3.1	Kwalitatief	onderzoek	

Kwalitatief	onderzoek	is	een	verzamelterm	voor	verschillende	methoden	en	benaderingen.	Kwalitatief	

onderzoek	 kan	 bestaan	 uit	 teksten,	 interviews,	 transcripten,	 video’s	 en	 websites.	 De	 gegevens	 die	

worden	gebruikt	in	kwalitatief	onderzoek	zijn	dikwijls	primaire	gegevens	(Flick,	2002;	Saldana,	2011).	

De	essentiële	kenmerken	van	kwalitatief	onderzoek	zijn	de	juiste	keuze	voor	de	geschikte	methodes	

en	 theorieën,	 analyses	 van	 verschillende	 inzichten,	 reflecties	 van	 de	 onderzoeker	 zelf	 en	 de	

verscheidenheid	 van	 verschillende	 benaderingen	 (Saldana,	 2011).	 De	 doelstellingen	 van	 kwalitatief	

onderzoek	 zijn	 afhankelijk	 van	 de	 aard	 en	 het	 doel	 van	 de	 studie.	 De	 bevindingen	 worden	 vaak	

gecompileerd	uit	de	representaties	van	de	conclusies	uit	analyses	van	data	(Saldana,	2011).	Het	doel	

in	kwalitatief	onderzoek	 is	niet	om	 iets	 te	 testen	wat	al	 reeds	 is	gebeurd,	eerder	om	 iets	nieuws	 te	

ontdekken	 of	 ontwikkelen.	 In	 kwalitatief	 onderzoek	 zijn	 de	 bevindingen	 geen	 cijfermateriaal	 als	 in	

kwantitatief	onderzoek,	maar	woorden	(Flick,	2002).		

Op	marketinggebied	wordt	kwalitatief	onderzoek	regelmatig	gebruikt,	omdat	het	onderzoek	primaire	

gegevens	 kan	 bieden	 rond	 een	 marketingfenomeen	 (Carson,	 2001).	 Het	 te	 onderzoeken	

marketingfenomeen	 kan	 niet	 worden	 onderzocht	 in	 een	 geïsoleerde	 kunstmatige	 omgeving,	 dus	

wordt	 dit	 onderzoek	 uitgevoerd	met	 behulp	 van	 een	 kwalitatieve	 onderzoeksmethode.	 De	 intentie	

van	deze	studie	is	niet	om	enkel	nieuwe	inzichten	en	wetenschappelijke	kennis	te	creëren,	maar	om	

praktische	 informatie	 te	 vinden	 rond	 alledaagse	 problemen	 (Flick,	 2002).	 Zo	 is	 de	 kwalitatieve	

onderzoeksmethode	 geschikt	 voor	 het	 bestuderen	 van	 determinanten	 voor	 adoptie	 van	 MA-

technologie,	en	daarnaast	de	associatie	van	KI.	 In	dit	onderzoek	werd	een	veldonderzoek	toegepast	

en	interviews	werden	afgenomen,	bijgevolg	worden	deze	als	volgt	besproken.	
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3.2	Veldonderzoek	

Veldonderzoek	geeft	een	manier	van	aanpak	voor	het	onderwerp	dat	wordt	bestudeerd.	Het	richt	zich	

op	 het	 produceren	 van	 gedetailleerde	 en	 holistische	 kennis	 en	 gebruikt	 meerdere	 verschillende	

empirische	 bronnen	 om	 deze	 kennis	 nadien	 te	 gebruiken	 en	 analyseren	 (Eriksson	 &	 Kovalainen,	

2008).	Er	zijn	twee	soorten	veldonderzoek;	intensief	veldonderzoek	en	uitgebreid	veldonderzoek.	Bij	

intensief	 onderzoek	 worden	 verschillende	 kwesties	 bestudeerd,	 met	 als	 doel	 volledig	 inzicht	 te	

verwerven	 in	 specifieke	 materie.	 Daartegenover	 richt	 een	 uitgebreid	 veldonderzoek	 zich	 op	 het	

toetsen	 van	 theoretische	 constructen	door	een	aantal	 studies	 te	 repliceren	 (Eriksson	&	Kovalainen,	

2008).	 In	 dit	 onderzoek	 wordt	 de	 uitgebreide	methode	 gebruikt	 om	 het	 best	 mogelijke	 inzicht	 en	

diepgaande	 informatie	 te	 verkrijgen	 over	 het	 gebruik	 van	 MA	 bij	 managers	 in	 de	 onderzochte	

ondernemingen.	

Het	subject	dat	wordt	onderzocht	in	een	studie	kan	een	onderneming,	persoon,	gemeenschap	of	iets	

equivalent.	 Het	 is	 belangrijk	 om	 bij	 een	 veldonderzoek	 een	 duidelijk	 vertrekpunt	 en	 duidelijk	

gevormde	 onderzoeksvragen	 te	 hebben,	 anders	 kan	 de	 studie	 niet	 duidelijk	 en	 coherent	 worden	

uitgevoerd	(Saldana,	2011).		

Duboi	 &	 Gadde	 introduceren	 de	 term	 ‘systematische	 combinatiemethode’;	 het	 combineren	 van	

empirische	 gegevens	 met	 theorie	 tijdens	 (Dubois	 &	 Gadde,	 2002).	 Ook	 in	 het	 huidige	 onderzoek	

worden	 empirische	 gegevens	 uit	 het	 veldonderzoek	 gecombineerd	 met	 al	 bestaande	

wetenschappelijke	 literatuur.	 Zo	 kan	 tot	 een	 grondiger	 inzicht	 gekomen	 worden.	 In	 bestaande	

academische	literatuur	wordt	adoptie	van	MA	niet	grondig	behandeld.	Onderzoek	naar	de	relatie	van	

MA-adoptie	met	KI,	ontbreekt.	Zo	wordt	een	optimaal	resultaat	bereikt	door	de	bestaande	gegevens	

te	 combineren	 met	 de	 verzamelde	 empirische	 gegevens.	 Vanwege	 het	 specifieke	 karakter	 van	 de	

besproken	 thema’s	 rond	 MA	 en	 hun	 onderlinge	 samenhang,	 zijn	 er	 maar	 een	 beperkt	 aantal	

ondernemingen	dat	deze	kennis	bezit	en	MA	inzet.	Dit	bemoeilijkte	de	zoektocht	naar	respondenten.		

Het	onderzoek	omvat	negen	verschillende	interviews	van	ondernemingen	die	gebruik	maken	van	MA.	

De	 marketingmanagers	 van	 de	 ondernemingen	 wensen	 anoniem	 te	 blijven.	 De	 onderzochte	

ondernemingen	 worden	 gepresenteerd	 in	 hoofdstuk	 3.5,	 zonder	 daarmee	 de	 vertrouwelijkheid	 te	

schenden.		
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3.3	Gegevensverzameling	

Volgens	Yin	zijn	er	zes	mogelijke	bronnen	om	informatie	te	verkrijgen	uit	een	veldonderzoek.	Dit	zijn	

documenten,	 archiefstukken,	 interviews,	 directe	 observaties,	 deelnemer	 observaties	 en	 fysieke	

objecten	 (Yin,	 2003).	 In	 dit	 onderzoek	 zijn	 interviews,	 interviewtranscripten	 en	 directe	 observaties	

onderzocht.	 Volgens	 Eriksson	 &	 Kovalainen	 is	 het	 gebruik	 van	 een	 veldonderzoek	 een	 flexibele	 en	

nuttige	manier	om	een	nieuw	fenomeen	te	onderzoeken	(Eriksson	&	Kovalainen,	2008).		

Bij	 elke	 onderneming	 is	 apart	 een	 interview	 afgenomen	 op	 een	 semigestructureerde	 manier.	 Een	

semigestructureerd	 interview	 volgt	 geen	 vaste	 volgorde	 van	 vragen	 rondom	 het	 topic,	maar	 bevat	

eerder	een	algemeen	ontwerp	voor	het	onderzoeksonderwerp,	dat	 tijdens	het	gesprek	kan	worden	

aangepast	 (Packer,	 2011).	 Dit	 type	 interview	 is	 geselecteerd	 om	 optimaal	 inzicht	 te	 krijgen	 in	 het	

onderwerp.	 Alle	 interviews	 zijn	 opgenomen,	 getranscribeerd	 en	 geanalyseerd.	Het	 interview	begon	

met	 de	 algemene	 kennisvragen	 over	 MA	 en	 hoe	 de	 onderneming	 MA	 gebruikt.	 Ook	 kwamen	

aanvullende	 vragen	 over	 KI	 aan	 bod.	 De	 geïnterviewde	 kreeg	 de	 mogelijkheid	 om	 alle	 processen	

grondig	te	verklaren	zolang	de	 focus	bleef	op	de	oorspronkelijke	materie.	Het	algemene	plan	en	de	

hoofdvragen	van	het	interview	zijn	te	vinden	in	bijlage	1.		
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3.4	Gegevensanalyse	

Kwalitatief	veldonderzoek	is	gericht	op	het	genereren	van	inzicht	van	een	fenomeen	op	een	flexibele	

manier	(Yin,	2003).	Daarom	moet	ook	de	manier	van	gegevensanalyse	hierop	aangepast	worden.	De	

aanpak	die	in	dit	onderzoek	wordt	gebruikt	is	ontwikkeld	door	Eriksson	&	Kovalainen.	In	hun	methode	

worden	 alle	 gevallen	 eerst	 individueel	 bestudeerd.	 Vervolgens	 volgt	 een	 cross-vergelijking	 om	

overeenkomsten	en	verschillen	te	vinden	tussen	ondernemingen	(Eriksson	&	Kovalainen,	2008).	Om	

een	 nog	 beter	 inzicht	 te	 krijgen,	 is	 ook	 een	 tweede	 methode	 gebruikt;	 die	 van	 Boeije.	 In	 deze	

methode	worden	de	gegevens	eerst	afgezonderd	in	segmenten	en	daarna	weer	samengesteld	als	een	

geheel,	 waar	 de	 belangrijkste	 bevindingen	worden	 aangeduid.	 Nadien	worden	 de	 gegevens	 verder	

onderverdeeld	 in	 thema’s.	 Nadat	 de	 thema’s	 zijn	 opgesplitst,	 worden	 de	 soortgelijke	 thema’s	

samengevoegd	om	fundamentele	en	relevante	informatie	uit	de	interviews	te	halen.	In	het	volgende	

stadium	worden	patronen	en	relaties	tussen	interviews	vergeleken	en	onderzocht.	In	de	laatste	fase	

worden	de	vooraf	gecreëerde	 thema’s	aangepast	om	overeen	 te	 stemmen	met	de	bevindingen	die	

tijdens	 het	 vergelijkingsproces	 werden	 gemaakt	 en	 worden	 vervolgens	 als	 hoofdstukken	 toegelicht	

(Boeije,	 2009).	 Als	 gevolg	 werden	 drie	 hoofdstukken	 gevormd.	 In	 die	 hoofdstukken	 worden	 eerst	

algemene	bevindingen	uiteengezet,	waarna	inzichten	per	onderneming.	Deze	worden	gepresenteerd	

in	een	combinatie	van	samenvattingen	en	citaten.	De	verschillende	respondenten	worden	aangeduid	

met	het	woord	‘onderneming’	plus	een	cijfer,	om	hun	anonimiteit	te	waarborgen.	
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3.5	Ondernemingen	

De	onderzochte	ondernemingen	moesten	aan	een	paar	eisen	 voldoen.	 Zo	moesten	 zij	 een	bepaald	

niveau	van	MA	hebben.	Ook	moest	MA	een	ondersteunende	rol	innemen	in	het	bedrijf,	en	niet	enkel	

onderdeel	 uitmaken	 van	 de	 klantendienst.	 Volgens	 onderzoek	 is	 er	 geen	 minimum	 aantal	

respondenten	 nodig,	 vanwege	 de	 variatie	 tussen	 ondernemingen	 (Saldana,	 2011).	 Toch	 moet	 er	

voldoende	aantal	gevallen	worden	toegekend	om	de	best	mogelijke	 inzichten	te	verwerven	van	het	

fenomeen.	 Dit	 loopt	 verder	 tot	 uiteindelijke	 saturatie	 van	 inhoudelijke	 informatie,	 met	 andere	

woorden	tot	wanneer	er	weinig	tot	geen	variatie	meer	te	vinden	is	(Eriksson	&	Kovalainen,	2008).	In	

dit	onderzoek	zijn	negen	interviews	gehouden	bij	verschillende	ondernemingen.	Deze	ondernemingen	

variëren	van	klein	tot	groot	om	beide	aspecten	in	kaart	te	brengen.	Kleine	ondernemingen	zijn	vaak	

flexibeler	 in	 hun	 processen	 en	 uiteindelijk	 adoptie.	 In	 contrast	 hebben	 grote	 ondernemingen	meer	

vereisten	en	zijn	minder	flexibel	(Thong	&	Yap,	1995).	In	het	selectieproces	van	deze	ondernemingen	

werd	geen	specifieke	sector	gekozen.	Echter	werden	ondernemingen	uit	verschillende	bedrijfstakken	

gekozen	om	een	uitgebreid	overzicht	van	het	onderwerp	te	hebben.	 In	 tabel	3	 is	het	vakgebied,	de	

functie	van	de	geïnterviewd	en	de	lengte	van	het	interview	weergegeven.		

Tabel	3:	Geïnterviewde	ondernemingen	

	 Sector	 Functie	 Duur	

Onderneming	1	 Informatie	en	Communicatie	Technologie	(B2B)	 Marketingmanager	 72	min.	

Onderneming	2	 Financiële	dienstverlening	(B2B)	 CMO	 50	min.	

Onderneming	3	 Informatie	en	Communicatie	Technologie	(B2B)	 CMO	 51	min.	

Onderneming	4	 Financiële	instelling	(B2B	&	B2C)	 CMO	 48	min.	

Onderneming	5	 Informatie	en	Communicatie	Technologie	(B2B)		 CMO	 76	min.	

Onderneming	6	 Informatie	en	Communicatie	Technologie	(B2B)	 Marketingmanager		 82	min.	

Onderneming	7	 Retail	(B2C)		 CMO	 40	min.	

Onderneming	8	 Informatie	en	Communicatie	Technologie	(B2B)	 CMO	 40	min.	

Onderneming	9	 Informatie	en	Communicatie	Technologie	(B2B)	 CMO	 43	min.	
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4.	Resultaten	

In	 hoofdstuk	 vier	 worden	 de	 bevindingen	 van	 het	 onderzoek	 gepresenteerd.	 Het	 hoofdstuk	 begint	

breed	met	betrekking	tot	MA	en	gaat	dan	over	naar	specifieke	determinanten	van	adoptie.	Daarnaast	

wordt	 KI	 in	 relatie	 gebracht	 tot	MA.	 Voor	 de	 eenvoud	 in	 deze	 studie	 te	 bewaren	 kennen	 intentie,	

acceptatie	 en	 adoptie	 in	 dit	 onderzoek	 geen	 nuanceverschil.	 Zo	 maakt	 empirische	 data	 geen	

onderscheid	in	adoptie	en	intentie	zoals	beschreven	in	het	literatuuronderzoek.	Het	begrip	‘adoptie’	

wordt	gebruikt	tijdens	in	de	rapportering	van	deze	studie.		

4.1	Determinanten	
In	dit	deel	worden	verschillende	determinanten	weergegeven,	inclusief	hun	onderlinge	samenhang.	In	

figuur	 16	 zijn	 de	 determinanten	 gerangschikt	 in	 de	 mate	 waarin	 ze	 aan	 bod	 kwamen	 tijdens	 de	

interviews.	 In	 figuur	 16	 krijgt	 de	 meest	 aan	 bod	 gekomen	 determinant	 het	 gewicht	 van	 100	 %	

toegekend	om	de	relatie	tussen	andere	determinanten	duidelijk	weer	te	geven.		

	

Figuur	16:	Determinanten	voor	adoptie	
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Alle	 respondenten	 benadrukken	 dat	 technologische	 oplossingen	 nodig	 zijn	 voor	 de	 uitvoering	 van	

marketingacties,	 omdat	 deze	 de	 mogelijkheid	 bieden	 voor	 gegevensverzameling,	 waardoor	

nauwkeuriger	en	efficiënter	gewerkt	kan	worden:	

Op	nieuwe	digitale	tools	hebben	we	de	laatste	vijf	jaar	massaal	op	ingezet	(…)	we	bezitten	al	langer	

veel	data	van	onze	klanten	en	nu	combineren	we	dit	met	digitale	gegevens,	waardoor	we	de	klant	

beter	begrijpen	en	efficiënter	werken	dan	vroeger.		

(Onderneming	4)	

Alle	 ondervraagde	 ondernemingen	 accentueren	 dat	 determinanten	 zoals	 relatief	 voordeel,	

gepercipieerd	nut,	output	kwaliteit	en	de	verwachting	van	performantie	aan	elkaar	verwant	zijn	in	de	

context	 van	 MA	 en	 verwijzen	 onrechtstreeks	 naar	 de	 resultaten	 die	 kunnen	 worden	 bereikt.	

Zodoende	wordt	dit	beschouwd	als	de	belangrijkste	factor	bij	adoptie	van	een	MA-systeem.		

Vervolgens	 vermelden	 ondernemingen	 dat	 de	 complexiteit	 in	 het	 gebruik	 van	MA	 een	 cruciale	 rol	

inneemt	na	de	resultaten.	Er	wordt	aangegeven	dat	een	MA-systeem	gebruiksvriendelijk	dient	te	zijn.	

Ondernemingen	 beschrijven	 compatibiliteit	met	 andere	 systemen	 als	 doorslaggevend	 in	 hun	 keuze	

van	 een	MA-systeem.	De	 respondenten	 geven	 aan	 dat	 dit	 op	 plaats	 3	 komt.	Onderneming	 3	 geeft	

helder	 weer	 dat	 de	 combineerbaarheid	 met	 andere	 systemen	 die	 een	 onderneming	 gebruikt	

belangrijk	is:	

Integratiemogelijkheden	met	andere	tools	die	je	gebruikt	in	uw	technical	stack	is	key.		

(Onderneming	3)		

Ook	benadrukten	alle	geïnterviewden	de	onmisbaarheid	van	MA	in	de	verschillende	systemen	die	zij	

gebruiken	bij	de	uitoefening	van	marketing.	Ondernemingen,	evenals	de	experts,	vermelden	dat	MA	

centraal	staat	in	de	uitoefening	van	marketingacties:		

De	allerbelangrijkste	tool	die	eigenlijk	onmisbaar	zou	zijn.		

(Onderneming	3)	

Daaropvolgend	komen	waarneembaarheid	en	aantoonbaarheid	van	resultaten	aan	bod.	Verschillende	

ondernemingen	 wijzen	 op	 het	 belang	 dat	 resultaten	 overzichtelijk	 moeten	 gepresenteerd	 worden.	

Het	 hebben	 van	 overzicht	 van	 de	 resultaten	 van	 verschillende	marketingacties	 komt	 op	 een	 vierde	

plaats.	 Nadien	 benadrukken	 ondernemingen	 het	 belang	 van	 vertrouwen	 in	 een	 systeem,	 zoals	

dataprotectie	 en	 het	 vertrouwen	 in	 digitale	 toepassingen.	 Managers	 geven	 aan	 dat	 de	 rol	 van	

vertrouwen	in	systemen	in	de	toekomst	nog	belangijker	wordt.	Ook	geeft	onderneming	9	aan	dat	de	

overheid	een	rol	speelt	in	het	kunnen	vertrouwen	van	softwaresystemen.		
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Vervolgens	benadrukken	verschillende	ondernemingen	dat	het	bezit	van	enige	technologische	kennis	

essentieel	 is	 om	MA	 correct	 te	 gebruiken.	 Bovendien	 vermelden	 ondernemingen	 dat	 controle	 een	

belangrijke	determinant	is.	Onderneming	4	werd	gevraagd	om	de	beste	eigenschappen	van	een	MA-

systeem	 te	 noemen.	 Controle	 staat	 bij	 deze	 onderneming	 op	 de	 tweede	 plaats	 van	 belangrijkste	

determinanten:	

De	controle,	ik	kan	zien	wat	werkt,	wat	niet	werkt	en	dus	bijsturen	waar	nodig,	uiteindelijk	is	dat	ook	

een	vorm	van	geld,	geldwinst.	(Onderneming	4)	

Alle	 respondenten	 staan	 positief	 tegenover	MA,	 hebben	 een	 positie	 attitude.	Onderneming	 3	 en	 6	

geven	dit	als	volgt	weer:		

Dus	de	toekomst	is	één	en	al	automatisatie.	(Onderneming	3)	

Ja,	ik	vind	het	super!	Dat	is	waar	we	naar	toe	moeten.	(Onderneming	6)	

Ondernemingen	vermelden	dat	de	mogelijkheid	om	een	MA-applicatie	te	kunnen	testen,	meetelt	 in	

de	keuze	voor	een	applicatie.	Onderneming	1	vertelde	dat	wanneer	een	probeerperiode	niet	wordt	

voorgesteld,	 dit	 voldoende	 is	 om	het	 systeem	niet	 in	 gebruik	 te	 nemen.	Anderen	benadrukken	dat	

een	gratis	probeerperiode	standaard	moet	worden	aangeboden	zonder	enige	betalingsverplichting.	Er	

wordt	verder	aangegeven	dat	de	subjectieve	norm	en	de	sociale	omgeving	minder	van	 invloed	zijn.	

Managers	zijn	het	er	ook	over	eens	dat	de	hun	imago	nauwelijks	werd	verbeterd	bij	het	gebruiken	van	

MA.		

Andere	determinanten	uit	de	besproken	modellen	kwamen	niet	terug	in	de	interviews.	
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4.2	Implicaties	
Bij	 de	 vraag	 of	 MA	 cruciaal	 is	 geweest	 bij	 de	 groei	 van	 de	 onderneming,	 geven	 CMO’s	 positieve	

antwoorden.	 Onderneming	 3	 vermeldt	 dat	 MA	 essentieel	 was	 voor	 de	 expansie	 van	 hun	

onderneming.	 Op	 de	 vraag	 of	 de	 onderneming	 dezelfde	 resultaten	 zou	 behalen	 zonder	 MA	 werd	

volgend	antwoord	gegeven:		

Nee,	onmogelijk.	Dan	kunnen	we	ook	onmogelijk	doen	wat	we	willen	doen	met	dit	bedrijf,		

namelijk	Europa	veroveren.	Onmogelijk.		

(Onderneming	3)	

Ook	 geven	marketingmanagers	 aan	 dat	 doelstellingen	 efficiënter	 werden	 bereikt	 aan	 de	 hand	 van	

MA.	Onderneming	6	verwoordt	dat	er	minder	handelingen	nodig	zijn	met	een	MA-systeem:	

Ja,	als	je	geen	marketing	automatisatie	doet	dan	heb	je	veel	meer	mankracht	nodig.	Als	je	een	beetje	

serieus	bent	over	de	marketingafdeling	dan	kun	je	dat	niet	missen.	

(Onderneming	6)	

CMO’s	 zijn	 in	 verhouding	 tot	 marketingmanagers	 eerder	 in	 contact	 gekomen	 met	 MA	 en	 de	

conceptualisatie	 van	MA.	 CMO’s	 geven	 telkens	 aan	 dat	 ze	 sinds	 het	 begin	 van	MA	 ermee	werken.	

Onderneming	 3	 geeft	 weer	 dat	 bij	 het	 ontstaan	 van	MA,	 de	 onderneming	 al	 enkele	 experimenten	

uitvoerde	om	het	concept	manueel	te	implementeren	in	hun	marketingstrategie:		

Ik	zou	zeggen,	een	jaar	of	5	–	6	geleden	toen	er	nog	nauwelijks	sprake	was	van	marketing	automation,	

hebben	we	wat	experimenten	gedaan	met	het	automatiseren	van	marketing.	En	dat	kan	je	toen	nog	

gerust	pragmatisch	en	hands-on	voorstellen,	ik	zal	het	zo	zeggen,	waar	we	een	eerste	test	gedaan	

hebben	naar	manuele	lead	scoring.		

(Onderneming	3)	

Er	 zijn	 geen	 opmerkelijke	 verschillen	 in	 de	 resultaten	 te	 vinden	 tussen	 man	 en	 vrouw.	 De	 meest	

voorkomende	 determinanten	 ‘performantie’,	 ‘compatibiliteit’	 en	 ‘complexiteit’	 blijven	 van	 cruciaal	

belang,	zowel	bij	mannen	als	vrouwen	bij	het	aankopen	en	implementeren	van	MA.	Een	vrouwelijke	

CMO	vertelt	dat	dat	de	performantie	een	belangrijke	rol	inneemt:	

Mij	interesseert	wat	gaat	het	uiteindelijk	doen,	wat	kan	ik	eruit	halen	aan	return.	

(Onderneming	4)	
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Verder	 zijn	 er	 verschillen	 op	 te	 merken	 tussen	 verschillende	 sectoren.	 Zo	 ligt	 in	 retail	 de	 focus	

hoofdzakelijk	op	consumenten	(B2C).	Onderneming	7	benadrukt	het	belang	van	personalisatie	 in	de	

sector:	

(…)	zo	relevant	mogelijk	en	nog	veel	meer	gepersonaliseerd	communicatie	dingen	te	kunnen	sturen.	

Dus	voor	ons	was	het	niet	alleen	een	opportuniteit	maar	gewoon	een	noodzaak,	omdat	we	met	andere	

kanalen	minder	de	boodschap	bij	de	doelgroep	kregen.		

(Onderneming	7)	

Er	zijn	overeenkomsten	op	te	merken	tussen	de	onderzochte	sectoren.	Zes	ondernemingen	zijn	actief	

in	de	 ICT-sector.	Andere	 sectoren	 zijn	de	 retail-,	 financiële-en	geneeskunde	 sector.	 In	de	 ICT-sector	

wordt	 erop	 gehamerd	 dat	 MA	 een	 instrument	 is	 om	 bepaalde	 strategieën	 toe	 te	 passen.	 Dit	 in	

tegenstelling	 tot	 de	 andere	 sectoren,	waarin	MA	ervaren	wordt	 als	 een	 te	 volgen	 strategie.	 Verder	

suggereert	onderneming	9	het	belang	en	de	onmisbaarheid	van	MA:	

Waar	je	eigenlijk	initieel	denkt	dat	je	technologie	nodig	hebt	om	dat	te	doen,	dat	klopt	ergens.	Dat	is	

eigenlijk	je	motor.	Maar	de	brandstof	om	in	die	motor	te	zetten,	dat	is	de	content.	…	Ja,	dat	gaat	

gewoon	niet	zonder	marketing	automation.	Dan	moeten	we	10	man	extra	aanwerven	om	al	die	dingen	

op	te	zetten.	Dus	eigenlijk	is	het	gewoon	niet	meer	mogelijk	om	doelen	te	behalen	zonder	dat.	

(Onderneming	9)	

Onderneming	7	 legt	 de	nadruk	op	personalisatie	 en	 aanbevelingen	 in	hun	 zoektocht	naar	 een	MA-

systeem:	

Dus	we	testen	intern	door	bijvoorbeeld	alle	dames	hier	personalised	recommendations	te	sturen	door	

hun	aankoopgedrag	en	hun	profiel	en	dan	gaan	we	op	basis	daarvan	beslissen	welke	feed	of	welke	

engine	ons	eigenlijk	de	beste	resultaten	oplevert.	

(Onderneming	7)	

De	B2B-sector	kent	minder	bovenstaande	eisen	voor	hun	klanten.	Er	wordt	meer	aandacht	besteed	

aan	het	aantrekken	van	leads.	Bovendien	is	het	belangrijk	om	de	kwaliteit	van	de	leads	te	controleren.	

Volgens	onderneming	3	zorgt	een	hoog	aantal	 leads	van	ondermaatse	kwaliteit	voor	veel	werk	voor	

de	verkoopafdeling.	Het	werk	neemt	af	wanneer	door	middel	van	MA	de	kwaliteit	van	nieuwe	leads	

wordt	gewaarborgd.		
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MA	is	dus	nodig	om	ondernemingen	te	helpen	bij	een	groot	aantal	leads,	om	zo	te	kunnen	groeien:		

Het	einddoel	was	eigenlijk	business	binnenbrengen	voor	een	onze	service	waar	we	een	aantal	leads	

voor	genereren	met	beperkte	sales	capaciteit	(…)	dat	automatisatie	platform	maakt	het	voor	ons	

gewoon	mogelijk	om	onze	aanpak	te	schalen.	Als	ik	enkele	leads	binnenhaal	per	maand	dan	heb	ik	

geen	HubSpot	nodig.	Als	ik	veel	leads	binnenhaal	per	maand,	wat	nu	het	geval	is,	heb	ik	dat	wel	nodig.	

Het	is	gewoon	onontbeerlijk	om	een	aanpak	te	kunnen	zetten	en	die	te	schalen.	

(Onderneming	3)	

In	 de	 geneeskunde	 sector	 (in	 dit	 onderzoek	ook	B2B-gericht)	wordt	belang	 gehecht	 aan	het	 sturen	

van	correcte	 informatie	naar	de	 juiste	personen.	Data	 staat	 centraal	 in	hun	marketingprocessen	en	

dient	deze	gegevens	om	departementen	zoals	sales	te	ondersteunen	om	een	lead	binnen	te	krijgen:		

So,	we	no	longer	have	the	case	of	marketing	building	paper	tools	that	are	then	shipped	to	the	affiliates	

and	that	then	stays	in	a	cupboard	basically	or	a	closet.	Or	that	sales	will	never	know	about.	We	always	

now	push	this	information	to	them,	and	they	part	of	it	following	up	on	the	information.	

(Onderneming	5)	

De	financiële	sector	onderscheidt	zich	in	zoverre	dat	deze	zowel	B2B	als	B2C	actief	is.	Onderneming	3	

is	 hoofdzakelijk	 actief	 in	 B2B	 en	 suggereert	 dat	 outbound	 marketing	 essentieel	 was	 om	 groei	 te	

waarborgen:	

We	moesten	ons	herpositioneren	qua	marketing	aanpak.	En	zou	eigenlijk	van	outbound,	of	push	

marketing,	volledig	omgegaan	naar	inbound	of	pull.	Waar	we	nurture	flows	bouwen	en	waar	we	van	

de	awareness,	dan	concideration	naar	de	convert	fase	gaan	om	geïnteresseerden,	eigenlijk	door	

middel	van	content,	eerst	aan	te	trekken	en	dan	verder	te	nurturen.	

(Onderneming	3)	

Onderneming	 4,	 actief	 in	 de	 B2C-sector,	 benadrukt	 dat	 alle	 kanalen	 in	 een	 MA-systeem	 moeten	

vervat	zitten,	zodat	de	klant	langs	deze	kanalen	een	volledige	ervaring	krijgt:		

Dus	willen	we	gaan	kijken	van	welke	kanalen	moeten	wij	aanbieden	in	de	moderne	tijd,	ik	zal	het	zo	

zeggen.	En	als	ik,	als	ik	een	tool,	ja,	uiteindelijk	zal	ik	wel	een	aanbeveling	moeten	doen	voor	een	tool.	

Zal	het	er	wel	enen	moeten	zijn	die	zoveel	mogelijk	de	kanalen	van	onze	klanten	overspant,	dat	

fragmentarische	moet	er	voor	mij	echt	wel	uit.	Liefst	dan	een	systeem	dat	alles	omvat.	

(Onderneming	4)	
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Daarop	voortbouwend	benadrukken	verschillende	ondernemingen	een	tekort	aan	overzicht	van	KPI's	

(key	 performance	 indicators)	 die	 relevant	 zijn	 voor	 een	 bepaald	 doel	 of	 bedrijfsproces.	 Zoals	

onderneming	4	voorheen	aanhaalde	voor	alle	kanalen	te	integreren	en	een	overzicht	van	een	geheel	

aan	gegevens	 te	bewaren.	Onderneming	8	 suggereert	dat	het	belangrijk	 is	om	actuele	 gegevens	 te	

aggregeren	 en	 beschikbaar	 te	 hebben;	 van	 klantdata	 en	 gegevens	 over	 campagnes,	 tot	 financiële	

informatie.	Wel	benadrukt	onderneming	8	dat	de	data	goed	geïntegreerd	moet	zijn	in	de	datatool:	

Streven	naar	zoals	het	dan	heet:	one	version	of	the	truth.	En	daarom	wil	je	eigenlijk	niet	van	systeem	

naar	systeem	gaan	exporteren	en	terug	importeren.	Eigenlijk	netjes	connecteren	zodat	je	altijd	op	1	

versie	van	de	waarheid	aan	het	kijken	bent.	Dat	is	key	in	organisaties.		

(Onderneming	8)	

Ondernemingen	 geven	 aan	dat	 niet	 alleen	de	marketingafdeling	 van	MA	profiteert.	 Er	wordt	 nauw	

samengewerkt	met	de	afdeling	verkoop	en	eventueel	customer	succes.	Onderneming	5	geeft	aan	dat	

MA	 het	 gehele	 marketingproces	 omvat,	 en	 bovendien	 deel	 uitmaakt	 van	 processen	 in	 andere	

departementen	binnen	de	onderneming:	

De	marketingafdeling	natuurlijk.	Maar	voor	mij	is	marketing	automatisatie,	net	als	marketing	

trouwens,	is	voor	mij	één	deeltje	van	de	ketting,	van	een	aantal	kettingen. De	eerste	ketting	die	ik	ga	

benoemen	is	de	ketting	voordat	iemand	klant	wordt.	Dus	voor	mij	maakt	sales	ook	deel	uit	van	

marketing	automatisatie.	

(Onderneming	1)	

Voor	 onderneming	 2	 is	 de	 kostprijs	 van	 het	MA-systeem	 irrelevant,	 omdat	 zij	 verwachten	 dat	 het	

system	 zichzelf	 terugverdient.	Overige	 ondernemingen	 benadrukken	 hetzelfde	 en	 zien	 prijs	 niet	 als	

een	waardige	determinant:	

Hoe	groter	dat	je	wordt,	hoe	procentueel	lager	de	kostprijs	van	die	tool	wordt	natuurlijk.		

Dus	ik	denk	2	jaar	geleden	was	het	een	dure	tool.	Het	kost	nog	altijd	veel	geld	maar	die	kost	verdwijnt	

een	stuk	in	de	stijging	van	andere	kosten.	Prijs	is	relatief	tegenover	wat	we	eruit	halen.	Uiteindelijk	is	

het	niet	belangrijk.		

(Onderneming	2)	

Ondanks	 de	 kleine	 verschillen	 in	 leeftijd	 komt	 bij	 oudere	 managers	 performantie	 minder	 aan	 bod	

tijdens	 de	 interviews	 in	 tegenstelling	 tot	 jongere	 managers.	 Performantie	 of	 gelijkwaardige	

terminologie	komt	meer	aan	bod	tijdens	het	onderzoek	bij	jonge	managers.	
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Tot	slot	werd	de	fase	van	adoptie	onderzocht	waar	de	respondenten	zichzelf	 in	herkennen.	Waarbij	

volgende	begrippen	het	meest	aan	bod	kwamen:	nieuwe	ideeën	proberen,	sociale	leider,	voorzichtig	

en	bedachtzaam.		
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4.3	Kunstmatige	intelligentie	
Volgens	de	geïnterviewden	 is	KI	een	onderdeel	 van	automatisatie	dat	 kan	helpen	bij	de	verwerking	

van	gegevens.	 Elke	 respondent	 kent	de	 aspecten	 van	KI,	 ongeacht	 leeftijd,	 geslacht	 en	ervaring.	 Zo	

geven	 ondernemingen	 het	 belang	 van	 KI	 aan	 in	 hun	 marketingbeleid.	 Volgens	 de	 ondernemingen	

draagt	KI	bij	aan	het	efficiënter	werken	met	data.	Met	name	de	gegevensverzameling	en	verwerking	

van	data	gebeurt	automatisch	door	software:	

Kunstmatige	intelligentie	hij	kan	zich	hier	een	bijdrage	zijn	volgens	mij	in	marketing	en	kan	heel	veel	

informatie	verzamelen	en	verwerken.		

(Onderneming	8)	

Ook	vermelden	ondernemingen	het	belang	van	KI	bij	MA.	Onderneming	9	beschrijft	de	waarde	van	KI	

in	de	keuze	van	een	MA-systeem:	

Stel	nu,	ik	zit	in	een	aankoopproces	voor	een	marketing	automation	tool	en	tool	A	heeft	een	goede	

prijs	en	heeft	geen	artificial	intelligence	mij	te	bieden.	Tool	B	heeft	dezelfde	prijsstructuur,	dezelfde	

meerwaarde,	whatever.	En	zegt	van:	kijk,	deze	vijf	artificial	intelligence	zaken	hebben	we	ingebouwd	in	

onze	tool	en	die	kan	je	zo	en	zo	gebruiken.	Dan	heeft	tool	2	duidelijk	een	grote	stap	voor.	

(Onderneming	9)	

Verder	benadrukken	ondernemingen	de	voordelen	van	KI.	Echter,	de	implicatie	ervan	wordt	in	twijfel	

getrokken.	Onderneming	2	benadrukt	zijn	zorgen	over	het	ontbreken	van	spontaniteit	door	KI:	

Ik	denk	dat	dat	grotendeels	alleen	maar	voordelen	heeft,	ik	stel	me	wel	al	langer	ook	bewust	gewoon	

constructief	kritische	vragen	of	dat	je	consumenten/klanten/prospecten	niet	te	veel	in	de	richting	gaat	

duwen	om	op	basis	van	hun	gedrag,	op	basis	van	gedrag	en	dus	blijven	ze	in	een	bepaald	segment,	een	

bepaalde	leefwereld.	

(Onderneming	2)	

Aansluitend	 benadrukken	 ondernemingen	 dat	 de	mogelijkheid	 om	 in	 te	 grijpen	 belangrijker	 wordt	

met	 de	 integratie	 van	 KI.	 De	 determinant	 ‘controle’	 wordt	 aangehaald.	 Aansluitend	 op	 hierboven	

vermelde	zorgen	over	spontaniteit,	wordt	ook	het	ontbreken	van	persoonlijk	contact	vermeld:	

Het	persoonlijk	contact	is	dan	een	beetje	verloren.	Ik	vind	kunstmatige	intelligentie	geen	probleem	

zolang	dat	je	nog	de	mogelijkheid	hebt	om	in	te	grijpen,	want	een	machine	kan	zich	vergissen.		

(Onderneming	4)	
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Het	analyseren	van	gegevens	vlotter	laten	verlopen	door	middel	van	KI	komt	in	meerdere	vormen	aan	

bod.	Onderneming	1	wijst	op	het	automatisch	toekennen	van	een	score	aan	klanten,	in	plaats	van	de	

regels	manueel	op	te	zetten.	Vervolgens	stelt	onderneming	9	voor	dat	het	manueel	denkproces	(dat	

gegevens	 met	 elkaar	 vergelijkt)	 zou	 kunnen	 gebeuren	 door	 een	 intelligent	 systeem	 in	 plaats	 van	

manueel.	Hij	omschrijft	het	als	volgt:	

Nu	moeten	we	toch	echt	wel	zeer	manueel	herdenken	van:	wacht,	eerst	analyseren.	Iemand	die	iets	

aan	het	doen	is,	dat	moeten	we	eigenlijk	gaan	overzetten	op	onze	marketingaanpak.	Als	we	daar	een	

stukje	intelligentie	zouden	kunnen	insteken	dat	zou	wel	een	goed	idee	kunnen	zijn.	

(Onderneming	9)	
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5.	Conclusie	

Het	 huidige	 onderzoek	 is	 uitgevoerd	 om	 inzicht	 te	 krijgen	 in	 de	 aankoopbeslissing	 van	 MA-

technologie,	 aangevuld	 met	 KI.	 In	 dit	 hoofdstuk	 wordt	 de	 theorie	 vergeleken	 met	 de	 empirische	

bevindingen.	 Op	 basis	 daarvan	 worden	 de	 onderzoeksvragen	 beantwoord	 en	 verdere	 implicaties	

vastgesteld.	 Verder	worden	 de	 beperkingen	 en	 betrouwbaarheid	 van	 deze	 studie	 geëvalueerd.	 Tot	

slot	worden	aanbevelingen	gegeven	voor	toekomstig	onderzoek.		

5.1	Theoretische	implicaties		

De	basis	van	het	onderzoek	 ligt	 in	een	theoretisch	kader	over	de	adoptie	van	MA.	Uit	de	 interviews	

ontstond	 een	 selectie	 van	 determinanten	 voor	 adoptie	 van	 MA.	 Nadien	 werd	 gekeken	 of	 de	

determinanten	 uit	 de	 interviews	 en	 hun	 gewicht,	 overeenkomen	 met	 de	 determinanten	 uit	 de	

modellen.	Verder	is	onderzocht	of	KI	de	rol	inneemt	van	een	determinant	of	moderator.	Aansluitend	

werd	 verder	 onderzocht	 op	 welke	 manieren	 KI	 een	 bijdrage	 levert	 aan	 MA.	 Figuur	 17	 geeft	 de	

theoretische	implicaties	weer.	Dit	is	een	aanvulling	op	figuur	16.	

	
Figuur	17:	Determinanten	van	MA-adoptie	met	moderatoren	
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Vraag	1:	Welke	determinanten	contribueren	bij	de	adoptie	van	marketing	automatisatie?		

Het	 concept	van	MA	was	voor	elke	 respondent	duidelijk	en	werd	op	dezelfde	manier	uitgelegd.	De	

literatuur	 (zie	 hoofdstuk	 2.3)	 definieert	 MA	 haast	 hetzelfde:	 MA	 betekent	 geautomatiseerde	

personalisatie	en	een	aanpassing	van	de	marketingmix	om	te	voldoen	aan	de	behoeften	van	de	klant	

(Heimbach	 e.a.,	 2015;	 Järvinen	&	 Taiminen,	 2016;	Montgomery	&	 Smith,	 2009).	 Het	 enige	 verschil	

was	dat	de	term	‘marketingmix’	niet	voorkwam	in	de	interviews;	meestal	werd	de	term	‘content’	als	

synoniem	gebruikt.	Zoals	verwacht	is	er	geen	eenduidig	theoretisch	model	dat	alle	factoren	verklaart,	

maar	 is	 het	 een	 combinatie	 van	 determinanten	 uit	 verschillende	 theoretische	 modellen.	 Uit	 de	

interviews	 kwam	 naar	 voren	 dat	 de	 resultaten	 die	 een	MA-systeem	 oplevert,	 primair	 zijn	 voor	 de	

adoptie	 ervan	 (zie	 figuur	 17).	 Waarbij	 resultaten	 hoofdzakelijk	 gelijk	 worden	 gesteld	 aan	 het	

genereren	van	leads.	De	kritiek	op	de	IDT	(zie	hoofdstuk	2.4.1)	wordt	niet	bevestigd,	dat	het	vijftig	jaar	

oude	model	 niet	meer	 van	 toepassing	 is	 voor	 hoogtechnologische	 systemen,	 zoals	MA.	 Echter,	 de	

determinant	‘relatief	voordeel’	wordt	als	belangrijk	gezien	door	zowel	CMO’s	als	marketingmanagers.	

Deze	 determinant	 wordt	 door	 Rogers	 beschouwd	 als	 de	 beste	 voorspeller	 van	 acceptatie	 (Rogers,	

1962).	De	conclusie	die	Rogers	in	zijn	onderzoek	vond	over	de	beste	voorspeller	komt	overeen	met	de	

resultaten	 van	 dit	 onderzoek.	 Vervolgens	 komt	 de	 determinant	 ‘resultaten’	 aan	 bod	 uit	 het	 TAM	2	

(Venkatesh	e.a.,	2000).	Als	laatste	is	er	de	determinant	‘verwachting	van	performantie’	van	de	UTAUT.	

Deze	 komt	 volgens	 Venkatesh	 overeen	 met	 ‘gepercipieerd	 nut’	 van	 het	 TAM.	 Besproken	

determinanten	worden	als	 zodanig	 samengevoegd	onder	het	begrip	 ‘performantie’	op	basis	 van	de	

gelijkenissen	uit	de	bevindingen	in	de	context	van	adoptie	van	MA.		

	

Vervolgens	is	compatibiliteit	belangrijk	in	de	adoptie	van	MA,	overeenkomstig	met	de	IDT	van	Rogers.	

In	de	interviews	werd	enerzijds	verwezen	naar	de	compatibiliteit	van	MA	met	andere	systemen,	zoals	

CRM.	 Anderzijds	 wordt	 compatibiliteit	 bedoelt	 van	 een	 onderneming	 met	 de	 verschillende	

departementen.	Daarmee	samenhangend	komt	gebruiksvriendelijkheid	en	complexiteit	 van	MA	aan	

bod.	Empirisch	onderzoek	toont	aan	dat	een	MA-systeem	gebruiksvriendelijk	dient	te	zijn	om	het	 in	

gebruik	te	nemen.	Alsook	speelt	gebruiksvriendelijkheid	in	het	TAM	1	en	TAM	3	een	belangrijke	rol	bij	

adoptie	van	technologie.	Een	verband	tussen	gebruiksvriendelijkheid	en	vertrouwen	werd	echter	niet	

waargenomen,	zoals	het	AAM	suggereert.		

	

Waarneembaarheid	en	aantoonbaarheid	van	resultaten	wordt	als	een	determinant	aanzien.	Volgens	

Rogers	 stelt	 waarneembaarheid	 de	 mate	 voor	 waarin	 de	 resultaten	 zichtbaar	 zijn	 voor	

anderen(Rogers,	 1962).	 Venkatesh	 en	 Davis	 omschrijven	 aantoonbaarheid	 als	 de	mate	 waarin	 een	

manager	gelooft	dat	het	resultaat	concreet	en	waarneembaar	is	(Venkatesh	&	Davis,	2000).		
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Deze	determinanten	zijn	volgens	empirisch	onderzoek	overeenkomstig.	Ondernemingen	benadrukken	

dat	 een	 overzicht	 van	 resultaten	 cruciaal	 is	 voor	 het	 functioneren	 van	 een	 onderneming.	 Uit	

bovenstaande	 conclusies	 blijkt	 dat	 essentiële	 determinanten	 voor	 ondernemingen	 voornamelijk	

gelinkt	 zijn	 aan	 de	 IDT	 van	 Rogers	 met	 performantie,	 compatibiliteit,	 complexiteit,	

waarneembaarheid.		

	

Verder	 vinden	 CMO’s	 en	 marketingmanagers	 vertrouwen	 een	 belangrijke	 determinant	 in	 hun	

keuzeproces.	Deze	volgens	literatuur	nieuwe	en	weinig	bestudeerde	determinant	bevestigt	het	AAM,	

dat	 vertrouwen	 wel	 degelijk	 invloed	 uitoefent	 op	 de	 adoptie	 van	 automatisatiesystemen.	 Daarbij	

stond	 vertrouwen	 volgens	 de	 respondenten	 in	 direct	 verband	 met	 adoptie.	 Dit	 resultaat	 vonden	

Carter	&	Bélanger	ook	in	hun	onderzoek	(Carter	&	Bélanger,	2005).	Verder	speelt	dataprotectie	een	

rol	 bij	 het	 vertrouwen	 van	 een	 MA-systeem.	 Het	 beschermen	 van	 gegevens	 is	 voor	 de	 manager	

belangrijk.		

	

Technologische	 kennis	 komt	 meermaals	 naar	 voor	 tijdens	 de	 interviews	 als	 technologische	

bekwaamheid,	 plezier	 om	 software	 te	 gebruiken	 en	 ermee	 aan	 de	 slag	 te	 gaan,	 of	 de	 manager	

technologie	 beschouwt	 als	 een	 belemmering	 door	 onvoldoende	 kennis	 (Venkatesh	 &	 Bala,	 2008).	

Zodoende	 worden	 deze	 uitbreiddingen	 gebundeld	 onder	 de	 noemer	 ‘technologische	 kennis’.	 Deze	

omvat	omschreven	subdeterminanten	die	aan	elkaar	gelinkt	worden	op	basis	van	antwoorden	uit	het	

empirisch	onderzoek.	Gepercipieerde	controle	betekent	in	het	TAM	3	of	de	manager	ervan	overtuigd	

is	dat	er	technische	ondersteuning	is	bij	het	gebruik	van	MA.	Hetzelfde	wordt	gebruikt	in	het	UTAUT-

model.	De	factor	‘waargenomen	gedragscontrole’	wordt	door	de	TPB	gebruikt	om	aan	te	tonen	of	een	

manager	 in	 staat	 is	 om	 controle	 te	 hebben	 over	 technologie,	 op	 basis	 van	 percepties	 van	 eigen	

kunnen	 (Ajzen,	 1991).	 Attitude	 lijkt	 van	 belang	 indien	 de	 manager	 overtuigd	 is	 en	 een	 positieve	

houding	 heeft	 tegenover	 MA,	 dan	 neemt	 de	 kans	 toe	 tot	 adoptie	 van	 het	 systeem,	 zoals	 Ajzen	

omschreef	in	de	TPB	(1991).		

	

De	trialability	uit	de	IDT	wordt	beschouw	als	een	determinant.	Zowel	marketingmanagers	als	CMO’s	

vinden	het	 belangrijk	 om	een	MA-systeem	 te	 kunnen	 testen	 zonder	 enige	 verplichtingen.	De	 laatst	

gevonden	 determinant	 is	 ‘subjectieve	 norm’.	 Determinanten	 ‘subjectieve	 norm’	 en	 ‘imago’	 uit	 het	

TAM	 2,	 ‘sociale	 invloed’	 uit	 het	 UTAUT-model	 dragen	 weinig	 bij	 in	 de	 adoptie	 van	MA.	Managers	

verklaren	dat	hun	sociale	omgeving	en	potentie	tot	verhoging	van	hun	imago	weinig	bijdraagt	in	het	

aankoopproces	van	een	MA-systeem.		
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Ervaring	 speelt	 volgens	 de	 empirische	 gegevens	 een	 belangrijkere	 rol	 bij	 zowel	 CMO’s	 als	

marketingmanagers.	‘Ervaring’	is	een	moderator	in	het	TAM	2.	Volgens	dit	model	daalt	het	effect	van	

subjectieve	norm	als	een	manager	meer	ervaring	heeft.	Deze	conclusies	 zijn	niet	 gevonden	 in	deze	

studie.	 ‘Geslacht’	 is	 volgens	 de	 literatuur	 een	 moderator	 op	 subjectieve	 norm,	 complexiteit	 en	

performantie	(Morris	&	Venkatesh,	2000;	Viswanath	Venkatesh,	Michael	G.	Morris,	Gordon	B.	Davis	

e.a.,	2003).	Deze	effecten	werden	niet	gevonden	in	de	interviews	met	verschillende	managers.	Tussen	

sectoren	daarentegen	zijn	er	wel	verschillen	merkbaar.	Leeftijd,	een	moderator	in	het	UTAUT-model,	

heeft	volgens	literatuur	een	impact	op	performantie.	Bevindingen	in	dit	onderzoek	zijn	in	lijn	met	het	

UTAUT-model,	 waarbij	 jongere	 managers	 meer	 belang	 hechten	 aan	 performantie	 dan	 oudere	

managers	(Viswanath	Venkatesh,	Michael	G.	Morris,	Gordon	B.	Davis	e.a.,	2003).	Verder	staat	er	niets	

omschreven	in	de	huidige	literatuur	op	vlak	van	verschillende	sectoren	en	adoptie	van	technologie	of	

gelijkaardig.	 Uit	 de	 bevindingen	 blijkt	 dat	 de	 ICT-sector	 een	 andere	 attitude	 bezit	 dan	 andere	

sectoren.	Daaropvolgend	is	er	een	verschil	in	het	doel	van	MA	tussen	de	B2B-sector	en	B2C-sector.	In	

het	literatuuronderzoek	wordt	hier	echter	geen	onderscheid	in	gemaakt.	De	B2B-sector	gebruikt	MA	

hoofdzakelijk	 om	 het	 aantal	 leads	 te	 verhogen.	 Daarentegen	 gaat	 men	 bij	 B2C	 op	 zoek	 naar	

personalisatie	 en	 aanbevelingen	 in	 MA.	 Indien	 een	 onderneming	 zich	 focust	 op	 consumenten	 of	

ondernemingen	 heeft	 een	 verschil	 in	 conformiteit	 met	 een	 MA-systeem.	 Als	 laatste	 is	 het	

noemenswaardig	dat	‘prijs’	niet	in	als	determinant	wordt	opgenomen.	Volgens	de	bevindingen	speelt	

de	 aankoopprijs	 geen	 rol,	 dit	 geldt	 voor	 zowel	 voor	mannen	 als	 vrouwen.	 Omdat	 er	 vooral	 wordt	

gekeken	 naar	 wat	 het	 systeem	 oplevert.	 Dit	 is	 in	 contrast	 met	 het	 UTAUT	 2-model	 (Venkatesh	 &	

Davis,	2000).		

	

Tot	 slot	 worden	 de	 ondernemingen	 in	 dit	 onderzoek	 gekenmerkt	 als	 ‘early	 adopters’	 en	 ‘early	

majority’,	volgens	het	adoptieproces	van	het	IDT	(zie	figuur	6)	(Rogers,	1962).	
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Vraag	2:	Hoe	draagt	kunstmatige	intelligentie	bij	aan	de	adoptie	van	marketing	automatisatie?		

In	 de	 literatuur	 wordt	 KI	 omschreven	 als	 een	 verzamelnaam	 voor	 meerdere	 aspecten,	 waaronder	

datamining	en	machinaal	leren	aan	de	hand	van	big	data	(Goodfellow,	Bengio,	&	Courville,	2016).	Ook	

ondernemingen	definiëren	KI	op	die	manier.	De	theoretische	uitleg	over	KI	in	relatie	tot	MA,	verschilt	

niet	van	de	uitleg	die	 in	de	 interviews	gegeven	werd.	Ondernemingen	zien	de	 invloed	van	MA	en	KI	

terug	in	het	efficiënt	verzamelen	en	verwerken	van	gegevens.	Datamining	werd	veel	besproken	in	de	

interviews.	 Met	 de	 komst	 van	 KI,	 kan	 dit	 voortaan	 automatisch	 gebeuren,	 tot	 vreugde	 van	 de	

ondernemers.	Daarvoor	is	er	volgens	literatuuronderzoek	enigszins	big	data	en	machinaal	leren	voor	

vereist	(Munoz,	2014).		

Ondernemers	 zien	 KI	 zowel	 als	 determinant	 als	 moderator.	 KI	 heeft	 een	 positief	 effect	 op	 de	

determinanten	 ‘performantie’	 en	 ‘waarneembaarheid’.	 Het	 is	 immers	 het	 resultaat	 dat	 telt.	 Een	

onderdeel	 van	 KI	 is	 machinaal	 leren.	 Ondernemingen	 zien	 voordelen	 in	 het	 automatiseren	 van	

scoringsregels.	 In	 het	 literatuuronderzoek	 worden	 scoringsregels	 en	 aanbevelingen	 besproken.	

Onderzoek	 geeft	 weer	 wat	 dat	 op	 basis	 van	 gedefinieerde	 regels	 een	 klantprofiel	 kan	 worden	

samengesteld	op	basis	van	acties	(Munoz,	2014;	Sharma	e.a.,	2010).	Volgens	ondernemingen	heeft	KI	

ook	de	potentie	om	deze	regels	te	blijven	optimaliseren.	

Voortvloeiend	 uit	 de	 bevindingen	 in	 hoofdstuk	 4.2	 werden	 enkele	 zorgen	 benadrukt	 over	 het	

ontbreken	van	 spontaniteit	en	 controle	als	KI	wordt	 ingezet.	 Zo	wordt	deze	 zorg	 in	 verband	gelegd	

met	 de	 determinanten	 vertrouwen	 en	 controle.	 Waarin	 een	 gebrek	 aan	 vertrouwen	 wordt	 geuit	

wanneer	 een	 automatisatiesysteem	 zelf	 beslissingen	 neemt.	 Daarnaast	 vinden	 ondernemingen	 het	

belangrijk	om	enige	vorm	van	controle	 te	hebben,	 zodat	 zij	 tijdig	kunnen	 ingrijpen.	KI	wordt	op	die	

manier	door	ondernemingen	als	negatieve	moderator	gezien.		

Al	deze	elementen	zijn	van	belang	voor	ondernemingen	bij	het	aannemen	van	MA	in	combinatie	met	

KI.	 In	 figuur	 17	 is	 aan	 de	 ene	 kant	 te	 zien	 welke	 werking	 KI	 op	 adoptie	 van	 MA	 heeft	 als	

determinanten,	 aan	 de	 andere	 kant	 is	 te	 zien	 op	 welke	 determinanten	 KI	 invloed	 uitoefent	 als	

moderator.	Zo	heeft	KI	enkele	rollen	 in	MA	en	geeft	dit	onderzoek	aan	dat	de	 impact	hiervan	 in	de	

toekomst	nog	verder	zal	uitbreidden.		

	 	



	 	 72	

6.	Discussie	

6.1	Bestuurlijke	implicaties		
Empirische	 en	 theoretische	 bevindingen	 pleiten	 voor	 de	 opkomst	 van	 MA	 in	 bedrijven.	

Ondernemingen	uit	allerlei	sectoren	beginnen	het	tot	op	zekere	hoogte	te	gebruikten.	Figuur	18	toont	

de	 determinanten	 gerangschikt	 volgens	 hun	 gewicht	 die	 bepalen	 of	 een	 MA-systeem	 succesvol	

ingevoerd	kan	worden	in	een	onderneming.	Hier	dient	het	bestuur	dus	rekening	mee	te	houden.		

	

Figuur	18:	Factoren	voor	succesvolle	implementatie	van	marketing	automatisatie	

Daarnaast	 zijn	 er	 twee	moderatoren	 die	 bovenstaande	 determinanten	 positief	 of	 negatief	 kunnen	

beïnvloeden.	Zo	 is	er	enerzijds	de	sector	waar	een	onderneming	zich	 in	bevindt,	bijvoorbeeld	of	de	

onderneming	actief	is	in	de	B2B-	of	B2C-sector.	Anderzijds	is	een	jonge	manager	meer	toegelegd	op	

resultaten	die	MA	kan	generen	in	tegenstelling	tot	oudere	managers.		
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6.2	Evaluatie		
Volgens	onderzoek	worden	betrouwbaarheid	en	validiteit	gebruikt	om	een	kwalitatief	onderzoek	 te	

evalueren.	 Met	 betrouwbaarheid	 wordt	 bedoeld	 in	 welke	 mate	 de	 procedures	 of	 maatregelen	

dezelfde	 resultaten	 behalen.	 Validiteit	 wordt	 omschreven	 als	 in	 hoeverre	 de	 conclusies	 van	 het	

onderzoek	een	goede	omschrijving	geven	van	wat	er	precies	is	gebeurd	(Eriksson	&	Kovalainen,	2008).		

De	 geïnterviewde	 ondernemingen	 zijn	 geselecteerd	 op	 basis	 van	 toeval,	 omdat	 er	 geen	 officiële	

gegevens	of	lijsten	bestaan	van	ondernemingen	die	MA	gebruiken	als	onderdeel	van	hun	marketing.	

Aan	het	onderzoek	namen	verschillende	ondernemingen	deel.	Hierdoor	 kan	gesteld	worden	dat	de	

gevonden	 antwoorden	 voldoende	 variatie	 bevatten.	 Anderzijds	 kwam	 er	 na	 negen	 interviews,	

observaties	geen	nieuwe	informatie	bij.	Er	trad	inhoudelijke	verzadiging	oftewel	saturatie	op,	dus	kan	

worden	 aangenomen	 dat	 er	 geen	 verdere	 variatie	 in	 de	 antwoorden	 zou	 plaatsvinden.	 Op	 deze	

manier	kan	het	onderzoek	als	betrouwbaar	worden	beschouwd.		

Het	 doel	 van	 deze	 studie	was	 om	 inzicht	 te	 krijgen	 in	 de	 determinanten	 van	 adoptie	 van	MA.	 Het	

onderzoek	 is	 uitgevoerd	 uit	 het	 oogpunt	 van	 een	 onderneming.	 De	 studie	 was	 in	 staat	 om	 solide	

antwoorden	te	geven,	en	de	conclusie	verschaft	praktische	hulpmiddelen	voor	ondernemingen	om	in	

twee	 fasen	 te	 benutten:	 bij	 het	 aanwerven	 van	 een	 MA-systeem,	 en	 wanneer	 het	 systeem	 al	 in	

gebruik	genomen	is.		

6.3	Aanbevelingen		
Om	 een	 gedetailleerd	 inzicht	 te	 verwerven	 in	 de	 adoptie	 van	 marketing	 automatisatie,	 is	 een	

kwantitatief	vervolgonderzoek	vereist.	In	de	huidige	studie	is	enkel	gebruik	gemaakt	van	kwalitatieve	

methoden.	Dit	betekent	dat	de	antwoorden	afkomstig	zijn	uit	een	beperkte	steekproef.		

De	basis	van	MA	ligt	 in	klantgegevens.	Wanneer	deze	gegevens	worden	misbruikt,	kan	de	gebruiker	

het	gevoel	hebben	dat	zijn	privacy	geschonden	is.	Ondernemingen	hebben	hun	zorgen	geuit	over	het	

ontbreken	van	spontaniteit	en	controle	over	de	data,	 in	relatie	met	KI.	Daarom	zou	een	studie	naar	

privacy	 vanuit	 het	 klantenperspectief	 een	 meerwaarde	 betekenen	 voor	 een	 marketingmanager	 of	

CMO	die	de	content	creëert	en/of	de	automatisering	stuurt.		

In	de	academische	 literatuur	 is	de	adoptie	van	MA	een	onbekend	onderwerp,	voornamelijk	doordat	

het	nog	niet	toegepast	wordt	in	alle	ondernemingen,	zoals	CRM.	Bovendien	kent	MA	een	stijging	van	

het	 aantal	 aanbieders.	 Daarom	 is	 het	 belangrijk	 om	 dit	 onderwerp	 verder	 te	 onderzoeken	 en	 het	

kader	in	figuur	17	verder	te	ontwikkelen.	
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Bijlage	1	

1. Met	welke	systemen	werkt	uw	onderneming	voor	de	uitvoering	van	de	marketing?	

2. Hoe	lang	maakt	u	en	de	onderneming	gebruik	van	marketing	automatisatie?	

3. (Hoe)	heeft	het	concept	van	marketing	automatisatie	geholpen	voor	uitdagingen	op	te	

lossen?	

4. Hoe	meet	u	de	waarde	van	deze	investering	en	rapporteert	aan	het	management?	

5. Hoe	staat	u	tegenover	marketing	automatisatie?		

6. Hoe	bent	u	voor	het	eerst	in	aanraking	gekomen	met	het	begrip?	

7. Waarvoor	gebruik	je	de	software?	

a. Uitvoeren	van	elementaire	campagnes?	

b. Implementeren	van	omnichannel	campagnes?	

c. Nurture	van	leads?	

d. Score	leads?	

e. Sales	inschakelen?	

f. Automatiseren	marketingprocessen?	

g. Meten	en	analyseren	marketing	resultaten?	

8. Wat	is	de	beste	eigenschap	voor	u	van	het	systeem?	Wat	is	het	ergste?	

9. Is	het	aangenaam	om	het	system	te	gebruiken?	Kan	je	er	plezier	in	vinden?	

10. Heeft	de	implementatie	aan	uw	behoeften	voldaan?		

11. (Hoe)	heeft	uw	team	de	opleiding	en	kennis	gekregen	die	nodig	is	om	succesvol	te	werken	

met	de	software?	

12. Hoe	zorgt	de	onderneming	voor	het	blijven	bestaan	van	uw	succes	met	marketing	

automatisatie,	doet	u	beroep	op	interne	kennis	of	extern,	en	waarom?	

13. Wanneer	teamleden	problemen	ervaren,	wat	is	uw	aanpak?	Hoe	wordt	hiermee	omgegaan?	

14. Welke	departementen	maken	gebruik	van	de	software?		

15. Wat	waren	de	belangrijkste	redenen	voor	uw	keuze?		

16. Hoe	zou	uw	evaluatie	criteria	veranderen	als	je	opnieuw	een	leverancier	moest	selecteren?	

17. Hoe	zwaar	weegt	de	kostprijs	van	het	systeem	door	in	uw	keuze	van	leverancier?		

18. In	welke	mate	wordt	er	samengewerkt	met	een	marketingbureau?	Welke	zaken	worden	

uitbesteedt?	

19. In	welke	mate	is	het	belangrijk	om	de	software	uit	te	proberen,	bekijkt	u	video’s,	blogs,	

webinars	of	maakt	u	een	demo	aan?	

20. Zie	je	uzelf	als	iemand	met	veel	technische	kennis	op	vlak	van	digitale	marketing?		

21. Denkt	u	dat	marketing	automatisatie	belangrijk	is?	Zoja,	waarom	juist?		
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22. Indien	u	niet	gebruik	zou	maken	van	marketing	automatisatie,	zou	u	het	gevoel	hebben	dat	u	

achterloopt	op	gebied	van	marketing?	

23. Kent	u	het	begrip	“Artificial	Intelligence”?	Zoja,	kan	dit	een	bijdrage	zijn	in	marketing?	

24. Indien	marketing	automatisatie	zelf	beslissingen	zou	kunnen	maken	met	behulp	van	AI,	zou	

dit	uw	perceptie	veranderen	tegenover	marketing	automatisatie?	

25. Hoe	belangrijk	is	het	voor	u	om	kunstmatige	intelligentie	te	gebruiken	in	marketing,	met	

name	marketing	automatisatie?	

26. Indien	bijvoorbeeld	A/B	testen	automatisch	worden	geoptimaliseerd	door	software	in	plaats	

van	manueel,	zou	dit	uw	gedrag	veranderen?	Wat	is	uw	mening	hierover?	

	

	

	


