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Abstract 
 

E-commerce maakt veelvuldig gebruik van personalisatiemechanismen met als doel het opbouwen 

van goede klantrelaties en het verhogen van het consumptiegedrag van de bezoeker. In dit 

personalisatieproces krijgt de consument een centrale rol toebedeeld. Hoe de consument staat 

tegenover deze personalisatie is reeds onderwerp van heel wat onderzoek. De directe invloed van de 

houding van de consument ten opzichte van deze personalisatie op hun effectief koopgedrag 

verdient echter aandacht. Deze studie identificeert, op basis van de literatuurstudie, enkele 

belangrijke factoren van de relatie tussen de consument en personalisatie. Met name: kennis over 

personalisatie, attitude omtrent deze personalisatie, privacybezorgdheid en waargenomen controle. 

In het onderzoeksdeel wordt vervolgens een exploratief model opgesteld om de relatie tussen deze 

factoren en het effectief koopgedrag van de consument na te gaan. Ook de onderlinge relaties van 

deze factoren worden onder de loep genomen. Het model dat werd opgesteld werd getoets door 

middel  van ‘Structural Equation Modeling’ (SEM). Dit onderzoek gebeurde aan de hand van een case 

studie: de webshop Zalando. Een e-commercebedrijf dat schoenen en fashionartikelen verkoopt en 

bovendien erg bekend en succesvol is in België. Personalisatie maakt een belangrijk deel uit van de 

marketingstrategie van Zalando. De resultaten van dit onderzoek gaven aan dat vooral 

‘waargenomen controle’ een significant positieve invloed uitoefent op het koopgedrag van de 

consument.  
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Inleiding 
 

Personalisatie op het internet, we krijgen er allemaal mee te maken in allerlei vormen: 

gepersonaliseerde zoekresultaten op google, advertenties voor vluchten naar de bestemming die je 

gisteren nog googelde, aangesproken worden met je naam, het paar schoenen dat je een week 

geleden bekeek en dat je nu blijft achtervolgen doorheen het hele web in allerlei advertenties, … 

Personalisatie is op korte tijd een veel gebruikte marketingtool geworden met een groot potentieel. 

Ook de e-commerce zag de waarde van personalisatie al snel in. Ondertussen maakt personalisatie 

deel uit van praktisch elke interactieve marketingstrategie (Montgomery & Smith, 2008; Cranor, 

2013). Op deze manier hopen de e-commercebedrijven een diepgaandere relatie met de klant aan te 

gaan zodat deze vervolgens overgaan tot aankoop (Alba, Lynch, Weitz, Janiszweski, Lutz, Sawyer & 

Wood, 1999; Winer, 2001; Nam, Song, Lee & Park, 2006). Dit past binnen de opkomende trend van 

‘database marketing’ (Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, 2011). Personalisatie werkt echter niet 

zonder persoonlijke gegevens van de consument waardoor personalisatie inherent verbonden is aan 

dataverzameling. 

De consument krijgt in dit personalisatieproces dan ook een centrale rol toebedeeld, het zijn immers 

zijn persoonlijke gegevens die gebruikt worden voor de personalisatie. Tevens zijn de 

gepersonaliseerde uitkomsten gericht op deze individuele consument. Bovendien kan personalisatie 

de consument voordelen opleveren, vooral de toegenomen relevantie van de aangeboden inhoud 

verdient hier een vermelding (Pavlou & Stewart, 2000). Aangezien de consument een belangrijke rol 

speelt in het personalisatieproces kunnen we ervan uitgaan dat de houding van de consument 

tegenover personalisatie en de achterliggende mechanismen een invloed zal hebben op hoe zij 

hiermee omgaan en op hun uiteindelijke koopgedrag. De relatie tussen de consument en 

personalisatie kan echter door verschillende factoren beschreven worden. Allereerst heb je de mate 

van privacybezorgdheid van de consument, een veelbesproken onderwerp in de literatuur. Verder 

blijkt ook dat niet elke consument over evenveel kennis beschikt over de personalisatie en 

bijhorende mechanismen (MacDonald & Cranor, 2013). Dit omvat het cognitieve aspect van de 

consumentenhouding. Hiernaast is er ook het affectieve aspect: de attitude van de consument 

omtrent personalisatie. Niet elke consument beschikt over een even positieve attitude tegenover het 

personalisatiefenomeen (Tsang, Ho & Liang, 2004; Sheng & Nah, 2008). Vervolgens kunnen we aan 

de hand van de ‘theory of planned behavior’ (Ajzen, 1991) ook stellen dat waargenomen controle 

een belangrijke factor is in het beschrijven van de relatie tussen de consument en personalisatie. Dit 

is de mate waarin een consument het gevoel heeft controle te hebben over de gegevensverzameling 

en personalisatie. Al deze factoren kregen reeds aandacht in de wetenschappelijke literatuur. Hun 

mogelijke invloed op het effectief koopgedrag van de consument verdient echter aandacht. 

Dit onderzoek stelt zich dan ook tot doel te onderzoeken of de geïdentificeerde factoren van de 

consumentenrelatie met personalisatie een invloed uitoefenen op het effectief koopgedrag van de 

consument. Dit doen we aan de hand van een case studie: de webshop Zalando. Dit is een e-

commercebedrijf dat schoenen en fashionartikelen verkoopt. In België geniet Zalando een 
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naamsbekendheid van maar liefst 85% en bovendien maakt Zalando gebruik van heel wat 

personalisatietechnieken (BeCommerce, 2013b).  

Deze verhandeling zal bestaan uit een literatuurstudie die het fenomeen van personalisatie 

bespreekt met een focus op e-commerce. Ook de achterliggende data-mechanismen worden 

besproken teneinde over een goed inzicht te beschikken. De focus ligt vervolgens op de 

consumentenvisie: hoe staat de consument tegenover personalisatie op het internet? Welke 

factoren spelen hier een belangrijke rol? De literatuurstudie wordt afgesloten met een uitvoerige 

bespreking van de case Zalando. In het onderzoeksdeel wordt uiteindelijk nagegaan of de 

geïdentificeerde factoren van de consumentenrelatie met de personalisatie van Zalando een invloed 

uitoefenen op hun koopgedrag. Ook de onderlinge relaties van deze factoren komen aan bod.  

Met dit onderzoek trachten we inzicht te krijgen in de houding van de consument ten opzicht van de 

personalisatie van e-commercebedrijven en te exploreren of deze invloed kunnen uitoefenen op hun 

effectief koopgedrag.  Dit onderzoek is zeer actueel door het stijgend belang van e-commerce. 

Personalisatie is bovendien van groot strategisch belang voor e-commerce (Chellappa & Sin, 2005). 

Hierbij mogen de consumenten echter niet uit het oog verloren worden. Ook het feit dat de 

Belgische consument steeds meer online shopt (BeCommerce, 2014a) toont de actualiteitswaarde 

van dit onderzoek aan. Zalando is bovendien een succesvol e-commercebedrijf dat als voorbeeld kan 

dienen voor andere (opstartende) e-commercebedrijven.  
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Literatuurstudie 

Deel 1 : Personalisatie op het internet 
 

1 Situering: Web 2.0 
 

De digitale wereld is enkele fundamentele veranderingen aan het ondergaan. Aanvankelijk werd het 

internet vooral aanzien en gebruikt als een bron van informatie en was het bovendien een erg 

anoniem medium, Web 1.0 was ‘het web als informatiebron’. Maar de evolutie naar ‘web 2.0’ bracht 

hier verandering in;  ‘het web als participatieplatform’ (Pelsmacker, Geuens & Van Den Berg, 2011). 

De term ‘web 2.0’ werd vooral bekend door Tim O’Reilly en staat symbool voor een evolutie op het 

internet waar participatie en interactiviteit een grote rol in spelen. De internetgebruiker kon nu, 

naast het raadplegen van informatie, ook zelf actief informatie en data plaatsen op het internet. 

‘User generated content’ maakte een snelle opmars (Knowles, 2007). Voorbeelden hiervan zijn: 

Facebook, Youtube, Wikipedia, …  Het internet werd ook socialer, een plaats waar mensen konden 

communiceren en informatie delen met hun vrienden en familie (Toch, Wang & Cranor, 2010). Deze 

evolutie ging dan ook hand in hand met de opkomst van Social Network Sites (SNS).  

 

Maar het internet werd, door een snelle groei in technologische mogelijkheden, tevens een handig 

hulpmiddel en instrument voor heel wat bedrijven om informatie en persoonlijke gegevens over 

consumenten te verzamelen, op te slaan en te analyseren (Nam, Song, Lee & Park, 2006). Op basis 

van wat internetbedrijven weten over ons kunnen ze overgaan tot personalisatie en het filteren van 

advertenties en content.   

 

2  Personalisatie op het internet 

2.1 Personalisatie: een definitie 

 

Zoals hierboven kort geschetst werd heeft web 2.0 voor heel wat nieuwe mogelijkheden gezorgd. 

Personalisatie is hier één van. De beschikbare data(banken), data mining technieken, software, 

algoritmes en dergelijke maken het internet heel geschikt, en worden door heel wat bedrijven 

ingezet om ervoor te zorgen dat de individuele gebruiker een gepersonaliseerde relatie heeft met 

hen (Taylor, Davis & Jillapalli, 2009).  

 

In deze literatuurstudie hanteren we de definitie van personalisatie zoals gedefinieerd door Coner 

(2003, p. 498): ‘matching categorized content to profiled users, in effect filtering content based on a 

company’s determination of the content’s relevance to the user’. Dit omvat dus de mogelijk om 

content, advertenties, producten en ervaringen aan te passen aan een individuele consument 

gebaseerd op persoonlijke informatie over deze consument (Chellappa en Sin, 2005).  
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Reeds in 1993 stelde Pine in zijn boek ‘Mass Customization’ dat de homogene markt en 

massaproductie achterhaald zijn. Hij pleitte er dan ook voor dat bedrijven zich naar een nieuwe 

markt moesten begeven waarbij  variëteit en personalisatie centraal staan. Dit om te kunnen 

voorzien in de verschillende noden van de verschillende consumenten. Maar om deze verschillende 

noden te kennen is er natuurlijk nood aan informatie. Volgens Chellappa en Sin (2005) zijn twee 

zaken cruciaal om op een goede manier online te kunnen personaliseren. Allereerst moet de online 

verkoper over de mogelijkheid beschikken om  consumenteninformatie te verzamelen en deze op 

een goede manier te verwerken. Bij deze stap komt meestal heel wat technologie aan te pas. Maar 

ook de consumenten zelf moeten bereid zijn om informatie te delen. Personalisatie is gebaseerd op 

persoonlijke gegevens en steunt dus op de bereidheid van de consument om deze te delen, al 

gebeurt ook veel gegevensverzameling buiten medeweten van de consument om (Sheehan, 2002).  

Ook Trollinger (2006) stelt dat de populariteit van het internet onder de bevolking van groot belang is 

bij de ontwikkeling van personalisatie.  Bovendien zijn de technieken die het mogelijk maken voor 

verkopers en bedrijven om aan persoonlijke gegevens te geraken volop toegenomen en 

vereenvoudigd. In een offline context was het zeer moeilijk om aan persoonlijke data van de 

consumenten te geraken en zo een sterke band op te bouwen met de klant. Al werden er wel 

pogingen ondernomen aan de hand van bijvoorbeeld getrouwheidskaarten en acties. In een online 

context is gegevensverzameling echter veel eenvoudiger en sneller geworden (Nam, Song, Lee & 

Park, 2006).  

Een andere interessante beschrijving van personalisatie komt van Adomavicius en Tuzhilin (2005). Zij 

beschrijven personalisatie aan de hand van een ‘understand-deliver-measure-cylce’ waarbij men 

eerst moet trachten om de bezoeker te begrijpen aan de hand van de informatie die ze erover 

vergaren. Vervolgens kunnen ze gepersonaliseerde aanbiedingen en inhoud aanbieden aan de 

individuele consument gebaseerd op hun verzamelde kennis over deze consument. Tenslotte kan 

men de impact van de personalisatie meten om na te gaan in welke mate de consument tevreden 

was, een soort van feedbackmechanisme. 

Personalisatie is ondertussen uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van elke interactieve 

marketingstrategie en past perfect binnen het idee dat reclame effectiever is als je het op een 

bepaald doelpubliek richt (Montgomery & Smith, 2008). In wat volgt bespreken we kort hoe 

personalisatie zich verhoudt binnen de huidige reclamecontext.  

2.2 Personalisatie in de huidige reclamecontext 

 

De digitale revolutie heeft tevens de reclamewereld door elkaar geschud en internet groeide uit tot 

een platform en instrument dat ten dienste kon staan van de adverteerders en de reclamewereld 

(Wang & Sun, 2010). Het potentieel van internet als reclamemedium werd al snel ingezien.  

 

Personalisatie valt te kaderen binnen de algemene overgang van de traditionele zienswijze op 

marketing; waarbij de adverteerder zich richt op het ongedifferentieerd massapubliek en iedereen 

dezelfde informatie laat zien, naar een relatie- en klantgerichtere vorm van marketing (Jin & Villegas, 

2006). De traditionele zienswijze op reclame wordt steeds meer in vraag gesteld om verschillende 

redenen. Volgens Rotfeld (2006) worden mensen overspoeld met reclame, de zogenaamde 
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‘advertising clutter’, wat kan leiden tot het negeren van deze alomtegenwoordige 

reclameboodschappen (Kim & Pasados, 2007). Nam Young en Sundar (2010) voegen hier aan toe dat 

de ‘advertising clutter’ er eveneens toe leidt dat consumenten veel pessimistischer worden en zelfs 

weigeren de alomtegenwoordige reclameboodschappen te verwerken. Bovendien beschikken de 

consumenten over steeds meer technologische mogelijkheden om de reclame te onwijken (Yu & 

Cude, 2009). De overgang naar relatiemarketing, ook wel ‘database-marketing’ genoemd, zorgt 

ervoor dat de interesse van bedrijven in de persoonlijke informatie van de consumenten toeneemt 

(Fletcher, Wheeler, & Wright, 1992). Steeds meer wordt er gefocust op een langetermijnrelatie met 

een individuele klant (Nam, Song, Lee & Park, 2006).  

Personalisatie kan dus gezien worden als een vorm van relatiemarketing. Het gaat immers hand in 

hand met een vergaande vorm van ‘targeting’ waarbij men boodschappen en inhoud op heel 

specifieke consumenten richt. Waar men zich vroeger op een ongedifferentieerd massapubliek 

moest richten of 1 doelgroep moest uitkiezen, is men nu in staat om een hele kleine entiteit als 

doelgroep te nemen: het individu (Pavlou & Stewart, 2000; Pelsmacker et al, 2011). 

We kunnen concluderen dat gepersonaliseerde reclame uiteindelijk zelfs de lang bestaande en 

algemene  definitie van reclame volgens de American Marketing Association uitdaagt : ‘any paid form 

of non-personal presentation and promotion of ideas, goods or services by an identified sponsor 

through mass communication media’ (Alexander & AMA, 1960). Vooral het concept van ‘non-

personal’ lijkt niet meer op zijn plaats aangezien aanbiedingen en reclame nu gericht kunnen worden 

op nauwgezet getargete publieken of zelfs individuen.   

 

2.3 E-commerce en personalisatie 

 

Dit onderzoek focust zich op personalisatie die wordt doorgevoerd door online webshops en 

verkopers, de zogenaamde ‘e-commerce’. Deze omvatten de bedrijven die producten verkopen door 

middel van een elektronisch medium. Sommige onderzoekers beperken dit ‘elektronisch middel’ 

zelfs enkel tot het internet (Shih, 2004; Bidgoli, 2002). In dit onderzoek volgen we deze beperktere 

definitie en focussen we ons  dus enkel op e-commerce via het internet.  Hierbij beschouwen we 

eveneens enkel B2C e-commerce.  

 

E-commerce is aan het uitgroeien tot een belangrijk onderdeel van onze economie en raakt ook 

steeds meer ingeburgerd bij de consument (BeCommerce, 2014a). Het gebruik van het internet als 

consumptieplatform kwam echter trager op gang dan aanvankelijk verwacht werd. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is de weigerachtigheid van consumenten om persoonlijke informatie vrij te geven 

op het internet (Nam et al., 2006). Indien je iets aankoopt online wordt er immers meestal gevraagd 

naar persoonlijke gegevens zoals je naam, adres, leeftijd, betaalgegevens, … Vooral het vrijgeven van 

de betaalgegevens bleek aanvankelijk een belangrijke bron van weigerachtigheid ten opzichte van 

online aankopen (Ernst & Young, 1999). Ondertussen is online shoppen al een ingeburgerd fenomeen 

en shopt de Belg steeds meer online (BeCommerce, 2014a).  

De e-commerce heeft al snel het potentieel van personalisatie ingezien. In een offline context was de 

consumenteninformatie gelimiteerd door wat de consument effectief aankocht aan de hand van 

klantenkaarten. In een online context kan echter veel meer informatie verzameld en verwerkt 
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worden, zelfs indien de klant niets aankoopt (Chellappa & Sin, 2005). Door de aanwezigheid van 

technologieën die gemakkelijk consumenteninformatie kunnen vergaren op het internet werd online 

personalisatie mogelijk.  Ondertussen introduceren webshops in stijgende mate allerhande 

gepersonaliseerde functies (Cranor, 2004). Voorbeelden hiervan zijn: persoonlijke profielen, 

persoonlijke aanbevelingssystemen, gepersonaliseerde reclameboodschappen en e-mails, op maat 

gemaakte aanbiedingen, …   

 

2.3.1 Het belang en de mogelijkheden van personalisatie voor e-commerce 

 

Personalisatie is van groot strategisch belang voor e-commerce (Chellappa & Sin, 2005). Door het 

gebruik van personalisatiemechanismen hopen ze immers een sterkere klantenrelatie te kunnen 

opbouwen met de consument en zich op individuele consumenten te richten om zo de verkoop te 

doen toenemen. Het vergemakkelijken en verbeteren van de shopervaring van de consument is 

hierbij een belangrijke doelstelling (Adomavicius & Tuzhilin, 2005).  Tevens is personalisatie  een zeer 

strategisch hulpmiddel in de strijd naar het creëren van meer klantloyaliteit en het onderhouden van 

goede klantrelaties (Alba, Lynch, Weitz, Janiszweski, Lutz, Sawyer & Wood, 1999; Winer, 2001; Nam 

et al., 2006). Het kost een bedrijf vaak meer om een nieuwe klant aan te trekken dan een bestaande 

klant te behouden en bijgevolg is het verbeteren van klanttevredenheid erg belangrijk. De 

klantenwerving kan gerichter verlopen omdat de e-commercebedrijven weten welke klanten hun 

website reeds bezochten en welke klanten nieuw zijn. Deze laatste kunnen dan overtuigd worden 

door persoonlijke deals en prikkels zoals lagere prijzen of extra voordelen. Er wordt namelijk gesteld 

dat investeren in de eerste transactie van een klant een langetermijnvoordeel zal hebben bij het 

creëren van een trouwe klant (Feinberd, Krishna & Zhang, 2002). Maar het omgekeerde geldt 

evenzeer, namelijk het uitbouwen van klantgetrouwheid: hierbij worden de bestaande klanten 

beloond wanneer ze opnieuw iets kopen en terugkomen naar de website. Deze aanbiedingen en 

prijzen kunnen dan nog eens aangepast worden aan de frequentie waarmee de bezoekers 

terugkomen of de hoeveelheid die ze kopen (Pitta, Franzak & Fowler, 2006). Het maken van een 

‘tweede kans prijs’ is ook een strategie die mogelijk wordt. Dankzij de dataverzameling kan immers 

nagegaan worden welke items door de consument bekeken werden of eventueel zelf achterbleven in 

de online winkelkarretjes. Deze items kunnen vervolgens extra in de verf gezet worden en de 

consument kan extra geprikkeld worden om toch over te gaan tot aankoop van deze producten of 

diensten.  

 

Personalisatie kan ook zorgen voor een stijging van de winst: de markt wordt niet langer als 1 geheel 

behandelt, specifieke segmenten van de markt kunnen aangesproken worden (Wasserman, 2007). 

Het experimenteren met verschillende prijzen is ook veel gemakkelijker geworden evenals het 

inschatten van de vraagcurve voor een bepaald product (Alreck & Settle, 2007). Dit kan op zijn beurt 

hun supply-chain-management verbeteren (Chellappa & Sin, 2005).   

Toch concludeert een studie van Berk, Blank, Daniels en Schatsky (2003) dat de voordelen die 

personalisatie aan webshops en hun verkoop bieden niet altijd opwegen tegen de kosten die ermee 

gepaard gaan. Het is dus van belang dat de webshops ervoor zorgen dat de personalisatiesystemen 

die ze hanteren opwegen tegen de nadelen en de kosten ervan. 
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2.3.2 De effectiviteit van personalisatie 

 

De effectiviteit van personalisatie is reeds onderwerp van onderzoek geweest, voornamelijk in de 

context van gepersonaliseerde reclame, maar de resultaten zijn niet eenduidig. Een onderzoek van 

Nowak, Shamp, Hollander en Cameron toonde in 1999 reeds aan dat het personaliseren van een 

reclameboodschap de kans zou verhogen dat consumenten erop ingaan. Bovendien zouden de 

negatieve gevoelens die consumenten voelen tegenover de opdringerigheid van aanbiedingen 

afnemen indien de reclame een product promoot dat hun interesse wegdraagt. Campbell en Wright 

(2008) stellen dat toenemende relevantie (die bekomen kan worden door personalisatie) in staat is 

om de verveling en irritatie bij consumenten omtrent online reclame te verminderen. Advertenties 

die gepersonaliseerd zijn zouden volgens Pavlou en Stewart (2000) in ieder geval effectiever zijn dan 

massareclame. Anand en Shachar (2009)  voegen hieraan toe dat consumenten bij het zien van 

gepersonaliseerde advertenties veel vaker een link waarnemen tussen hen en de advertentie wat 

hun overtuigingskracht zou verhogen. Volgens Postma en Brokke (2002) zou een gepersonaliseerde 

e-mail meer ontvangers genereren die op de link doorklikken dan de ongepersonaliseerde variant. 

Tevens zou personalisatie de klantloyaliteit weten aan te wakkeren (Srinivasan, Anderson & 

Ponnavolu, 2002).  Doch zijn niet alle onderzoeken even positief.  

Turow, King, Hoofnagle, Bleakley en Hennessy (2009) toonden aan dat jonge mensen liever geen 

gepersonaliseerde inhoud te zien krijgen als dat het resultaat is van tracking. White, Zahay, 

Thorbjørnsen en Shavitt (2008) gaan hierop verder en besluiten dat consumenten zelfs weerstand 

kunnen bieden bij het zien van gepersonaliseerde inhoud. Ze beschrijven dit aan de hand van het 

begrip ‘reactance’: een proces waarbij de consument weerstaat aan iets omdat het dwingend 

overkomt en ze daarom net het omgekeerde gedrag gaan stellen dan normaal verwacht wordt. 

Volgens een  onderzoek van Acquisti en Spiekermann (2011) zou opdringerige reclame de bereidheid 

om te betalen van de consument kunnen verlagen. Gepersonaliseerde aanbiedingen zouden 

eveneens het negeren of mijden van deze aanbiedingen tot gevolg kunnen hebben, dit lijkt vooral 

het geval te zijn wanneer deze aanbiedingen blijk geven van te veel of te persoonlijke informatie 

(Perez & Steinhart, 2013). Een onderzoek dat op zoek ging naar  welk effect de waargenomen 

personalisatie heeft op aankoopintentie concludeerde dat er sprake was van een significant negatief 

effect en dat de aanwezigheid van personalisatie de aankoopintentie dus net zou doen dalen (Van 

Eijk, 2011). Volgens Sheng, Nah en Siau (2008) zou de aanwezigheid van gepersonaliseerde diensten 

net leiden tot positieve attitudes ten opzichte van deze services en de aanbieder ervan. Lee en 

Cranage (2011) komen tot gelijkaardige besluiten en stellen dat de aanwezigheid van personalisatie 

leidt tot meer positieve percepties omtrent de bruikbaarheid en diensten van een website. Dit is 

vooral het geval indien een goede privacybescherming wordt aangeboden.   

E-commerce maakt gebruik van personalisatiemechanismen met als uiteindelijke doel een klant aan 

zich te binden en deze aan te zetten tot koopgedrag. Personalisatie wordt hier dus ingezet om het 

koopgedrag van de consument te doen toenemen. De directe relatie tussen de houding van de 

consument ten opzichte van personalisatie en hun effectief koopgedrag zijn echter nog niet 

nauwkeurig onderzocht. Dit exploratief onderzoek wil daarom ook een eerste stap in die richting 

zetten. Alvorens echter de consument in het verhaal van personalisatie en e-commerce te betrekken 
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lijkt het ons van belang om een notie te hebben van de datamechanismen die inherent verbonden 

zijn aan personalisatie. Het zijn immers vooral deze achterliggende dataverzamelingsmechanismen 

die de consumentenvisie beïnvloeden.  Deze achterliggende mechanismen en de werking van 

personalisatie worden besproken in het volgende deel.   

 

3 De werking van personalisatie: de achterliggende (data)mechanismen 
 

Aan de basis van gepersonaliseerde reclame ligt een enorme hoeveelheid data, om te kunnen 

personaliseren moet je immers iets afweten van de voorkeuren, gedragingen, demografie of 

interesses van de consument. Deze data van de consumenten en de internetgebruikers kan door 

allerhande technieken verzameld worden (Marketing News, 2006). Uiteraard kan er geen data 

verzamelt worden die niet gedeeld wordt door de consumenten of internetgebruikers, maar dit 

gebeurt vaak onbewust en onvrijwillig. Volgens Rust, Kannan en Peng (2002) is het ondertussen 

vrijwel onmogelijk geworden voor de consument om op het internet te begeven en toch geen 

informatie over zichzelf prijs te geven.  

 

 

3.1 De achterliggende data 

 

 In essentie gaat het hier over verschillende soorten data. Aanvankelijk werd vooral ‘tracking-data’ 

verzameld: data over de websites die je bezocht of de zoekwoorden die je ingaf, je locatie,… De 

uitdaging was echter om verder te graven en ook diepgaandere informatie over de gebruiker zelf te 

vergaren. Bijvoorbeeld wat de interesses en voorkeuren van de consument zijn. De komst en 

exponentiële groei van Social Network Sites (SNS) zorgden ervoor dat diepere dataverzameling 

mogelijk werd. Mensen maken immers gebruik van hun ware identiteit om informatie te delen of te 

communiceren met vrienden/familie.  De SNS beschikken over heel waardevolle informatie over hun 

gebruikers zoals hun naam, leeftijd, woonplaats, interesses, e-mailadres, persoonlijke foto’s, 

vriendenlijst, … de zogenaamde ‘real world data’ (Toch, Wang & Cranor, 2012; Parisier, 2011, p. 38-

41). Het meest bekende voorbeeld hiervan is ‘Facebook’, deze SNS is gratis voor de gebruikers maar 

in ruil krijgt Facebook wel toegang tot hun data. Deze data kan Facebook op zijn beurt dan weer 

verkopen aan adverteerders om zo inkomsten binnen te halen, dit heet het ‘advertising-

inkomstenmodel’ (Aiello & Ruffo, 2012; Enders, Hungenberg & Denker, 2008). De data afkomstig uit 

SNS is echter vaak heel persoonlijke en kwetsbare informatie aangezien mensen vaak gevoelige 

informatie delen op SNS omdat het persoonlijke communicatie mogelijk maakt (Stutzman & Kramer-

Duffield, 2010). 

 

Er kan dus een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende soorten verzamelde data. Je kan 

de data bijvoorbeeld indelen in data die intentioneel gedeeld wordt door de gebruiker en data die 

onvrijwillig gedeeld wordt. Internetgebruikers plaatsen vaak volledig bewust data online, dit doen ze 

bijvoorbeeld op Facebook  of als ze een registratieformulier invullen. Maar soms gebeurt de 

dataverzameling zonder volledig medeweten of toestemming van de gebruiker, dan spreekt men van 

onvrijwillig gedeelde data. Gebruikers ontdekken dan vaak pas dat hun informatie verzameld werd 
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als ze deze weerspiegelt zien in een gepersonaliseerde boodschap.  (Taylor, Davis & Jillapalli, 2009; 

Sheehan, 2002) Voorbeelden zijn data omtrent web activiteit, aankoopdata, …  

Andere onderzoekers maken een onderscheid tussen data naargelang deze de achterliggende 

persoon al dan niet kunnen identificeren (Chellappa & Sin, 2005; FTC, 2000). De ‘anonieme data’ 

omvat de standaardinformatie die verzonden wordt bij vrijwel elk internetcontact, bijvoorbeeld: het 

IP-adres,de taal, het type browser, … Deze data vertelt niets over de achterliggende gebruiker. 

Vervolgens zijn er de ‘persoonlijke onidentificeerbare data’: hier gaat het wel degelijk om 

persoonlijkere gegevens zoals bijvoorbeeld  geslacht, locatie, leeftijd, opleiding, …. Maar aan de hand 

van deze informatie kan nog steeds geen individueel persoon geïdentificeerd worden, al laat deze 

informatie wel toe een profiel op te stellen van de desbetreffende gebruiker. Als laatste zijn er dan 

nog de ‘persoonlijke identificeerbare data’: aan de hand van deze data kan een specifieke gebruiker 

geïdentificeerd of gelokaliseerd worden. Voorbeelden hiervan zijn: e-mail adres, telefoonnummer, 

adres, identiteitskaartnummer, … Deze zijn dan ook het meest privacygevoelig. 

 

3.2 Dataverzameling aan de hand van cookies 

 

De data die nodig is om te kunnen personaliseren wordt voornamelijk verzamelend door ‘cookies’.  

Dit zijn kleine tekstbestanden die, al dan niet tijdelijk, worden opgeslagen op de browser van een 

gebruiker. Deze worden daar geplaatst door de webserver van de website die je bezoekt. De 

desbetreffende webserver die de cookie op je computer plaatste kan hier later opnieuw toegang tot 

krijgen wanneer de gebruiker de website (of een geassocieerde website) opnieuw bezoekt. De 

webserver herkent met andere woorden jou browser en weet op die manier wat je in het verleden al 

gedaan hebt (IAB Europe, 2011). Deze toepassing werd voornamelijk ontworpen voor het onthouden 

van de voorkeuren (zoals taal- en privacyinstellingen) en login gegevens van de gebruiker. 

Gebruiksvriendelijkheid vormde dus het voornaamste voordeel van cookies. Maar deze cookies 

kunnen dus ook gebruikt worden om het internetgedrag van mensen op basis van hun IP adres op te 

slaan (Alreck & Settle, 2007). Ze kunnen het ID nummer dat vervat zit in de cookie gebruiken om een 

anoniem profiel op te stellen van je geschiedenis op het internet.  

 

‘Web Privacy Service’ is een project dat zich toelegt op het meten van trackingmethoden op het 

internet en hun evolutie doorheen de tijd. Ze trachten eveneens het aantal cookies te meten die te 

vinden zijn in de 100 meest populaire websites. Dit doen ze door de website te bezoeken en zes 

linken op die website te volgen. Ze concludeerden dat er een grote stijging is doorheen de jaren. Hun 

eerste meting, in 2009, vond zo’n 3.602 cookies. In 2011 was dit aantal al gestegen tot 5.675 en in 

2012 was het bijna verdubbeld tot zo’n 6.485. Ook in de top 1000 populairste websites was een 

significante stijging waar te nemen. (Good & Hoofnagle, 2012) 

 

3.2.1 Juridisch aspect: Europese cookiewetgeving 

  

De Europese wetgeving rond cookies legt bedrijven op om de toestemming van de gebruikers te 

verkrijgen alvorens ze cookies op hun computer mogen plaatsen. Dit geldt echter niet voor de louter 
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functionele cookies die gebruikt worden om bijvoorbeeld taalinstellingen op te slaan of de werking 

van een online winkelmandje mogelijk te maken. Voor de overige cookies is echter wel toestemming 

vereist. Wat deze toestemming precies inhoudt is onderwerp van debat . In Nederland bijvoorbeeld 

is er expliciete en ondubbelzinnige toestemming vereist van de gebruiker, louter cookies toestaan 

vanuit je browserinstellingen is dus niet voldoende. België is minder streng en volgt de lijn van eerder 

impliciete toestemming. (Borgesius, 2013) De nieuwe Belgische telecommunicatiewet vereist van 

elke website die cookies gebruikt een ‘cookieverklaring’: een verklaring die de bezoekers van de 

website op een juiste en transparante manier informeert omtrent het gebruik ervan. De wet maakt 

hierin ook het belangrijke onderscheid tussen verschillende soorten cookies.  Het zijn vooral de 

‘tracking cookies’ die binnen de scope van dit onderzoek van belang zijn en het zijn tevens deze 

cookies waarvoor toestemming vereist is.  In België is echter geen opt-in toestemming van de 

gebruikers vereist, de toestemming dient dus (voorlopig toch) niet expliciet te gebeuren (De Juristen, 

n.d.).   

 

3.3 De werking van personalisatie 

 

Adomavicius en Tuzhilin (2005) beschrijven het personalisatieproces aan de hand van 6 verschillende 

fases die doorlopen worden. We overlopen deze fasen hieronder: 

 

1) De eerste fase is die van dataverzameling, dit kan zowel gebeuren door 1 provider (provider-

centric) als via verschillende kanalen en databronnen die gebundeld kunnen worden (consumer-

centric). De data die verzameld wordt kan van velerlei aard zijn, zoals reeds besproken werd. Deze 

informatie wordt dan opgeslagen in een databank. Sommige derde partijen verzamelen en verkopen 

deze data ook door aan andere bedrijven (Pavlou & Stewart, 2000).  

2) In de tweede fase wordt de beschikbare data van 1 specifieke klant gebruikt om een 

consumentenprofiel op te stellen,  de zogenaamde ‘profiling’. Deze profielen dienen zo accuraat en 

omvattend mogelijk te zijn. Hiervoor kunnen software en databasaprogramma’s worden ingezet om 

een profiel van een individuele consument te creëren (Foxman & Kilcoyne, 1993).   

3) Dit opgestelde consumentenprofiel wordt in de derde fase gebruikt om na te gaan welke inhoud, 

producten of diensten het best bij dit profiel passen. Dit gebeurt aan de hand van allerlei 

voorspellende technologieën, statistieken en algoritmes. De consument kan bijvoorbeeld inhoud te 

zien krijgen die gelijkend is aan de inhoud die hij zelf opzocht in het verleden of men kan de 

consument inhoud tonen waarvoor andere consumenten met een gelijkaardig profiel interesse 

vertoonden.   

4) In de vierde fase wordt de gepersonaliseerde inhoud overgebracht naar de consument. Ook dit 

kan op verschillende manieren gebeuren. Aan de hand van een gepersonaliseerde e-mail 

bijvoorbeeld, reclamebanners, gepersonaliseerde inhoud, …   

5) In een vijfde fase kan men nagaan in hoeverre de gepersonaliseerde inhoud impact heeft gehad. Je 

kan bijvoorbeeld nagaan of de consument terugkeert naar de website of op een bepaalde 

gepersonaliseerde advertentie klikt. De impact van personalisatie wordt gemeten aan de hand van 

verschillende meetinstrumenten. Dit is de ‘feedback-fase’.  
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6) In de zesde en laatste fase kan de personalisatiestrategie aangepast worden aan de resultaten van 

de personalisatie-impact. Indien de feedback niet goed is kunnen bijvoorbeeld de 

gebruikersprofielen verbeterd worden of aangevuld met nieuwe data, de algoritmes kunnen 

veranderd of verbeterd worden, de personalisatie kan op andere manieren overgebracht worden 

naar de consument, … Het feedback mechanisme dient er dus voor te zorgen dat het 

personalisatieproces steeds beter verloopt en dat de kwaliteit ervan toeneemt. Deze fase is 

eveneens belangrijk om trouwe klanten te creëren en te behouden.  

Dit proces wordt schematisch weergegeven in figuur 1.  

 

Figuur 1:  Het personalisatieproces (Adomavicius en Tuzhilin, 2005, p. 88) 

 

3.4 Soorten 

 

Er zijn heel wat methoden, technieken en algoritmes beschikbaar om te kunnen personaliseren. We 

overlopen hier de belangrijkste, met name ‘behavioral profiling’; ‘collaborative filtering’ en 

‘retargeting’. In het tweede deel van de literatuurstudie omschrijven we de specifieke 

personalisatietechnieken die Zalando toepast.  

 

Aanvankelijk werd voornamelijk browsing-data gebruikt om te kunnen personaliseren, dit omvat de 

browser en zoekgeschiedenis van een internetgebruiker, de conventionele tracking. Aan de hand van 

deze data kan door allerlei databaseprogramma’s een profiel worden opgesteld van de 

internetgebruiker (Foxman & Kilcoyne, 1993). Dit wordt ook wel ‘behavioral profiling’ genoemd: het 
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proces waarbij op lange termijn data verzameld wordt van een persoon zijn activiteiten op het 

internet. Deze tracking data biedt inzicht in de navigatiepatronen van een consument doorheen de 

websites en welke en hoeveel keer webpagina’s bezocht werden (Faber, Lee & Nan, 2004). De 

tracking gebeurt meestal aan de hand van een derde partij die samenwerkt met verschillende 

websites en zo de informatie bijhoudt van de bezoeker van deze individuele websites. Op basis van al 

deze informatie worden gebruikersprofielen gecreëerd van individuele gebruikers.  Zo kan er 

uiteindelijk gepersonaliseerde inhoud of gepersonaliseerde advertenties aangeboden worden.  De 

consumenten zelf blijken echter weinig kennis te bezitten omtrent de mechanismen achter 

behavioral tracking. Indien ze er wel weet en begrip van hebben vinden ze de mechanismes veeleer 

onrustwekkend (McDonald & Cranor, 2010).  

‘Collaborative filtering’ is een gelijkaardig mechanisme. De basisassumptie is dat een gebruiker met 

een bepaald profiel zich zal interesseren in ongeveer dezelfde dingen als iemand met een gelijkaardig 

profiel (Schafer, Frankowski, Herlocker & Sen, 2007).  

Retargeting gaat nog een stap verder. Het zijn vooral commerciële websites of webshops die hiervan 

gebruik maken. Deze nemen vaak een derde partij in dienst om hiervoor in te staan. De zogenaamde 

‘retargeters’ tracken de consumenten die de desbetreffende website bezoeken. Op die manier weten 

ze voor welke specifieke producten of diensten de consument interesse toonde door ze bijvoorbeeld 

aan te klikken en te bekijken. Ook de producten die door de consument eventueel in het 

winkelmandje geplaatst werden, al dan niet met effectieve tot gevolg, kunnen achterhaald worden 

(Tran, Acs & Castelluccia, 2014). Ze weten dus ook of de consument het aankoopproces al dan niet 

staakte en wanneer ze dit deden. Dit kan van belang zijn om de consument toch te overtuigen tot 

aankoop over te gaan. Deze data wordt ‘intent data’ genoemd omdat de bezoeker reeds aangeeft 

dat hij interesse heeft in een bepaald product door er bijvoorbeeld op te klikken of het in het 

winkelmandje te plaatsen. De graad van precisie is enorm toegenomen bij deze techniek. Vervolgens 

kan de inhoud van de webpagina of van de advertenties aangepast worden aan de bekomen 

informatie en kan er bijvoorbeeld geadverteerd worden met de specifieke producten die een 

consument bekeek of in het winkelmandje plaatste. Deze advertenties kunnen aangeboden worden 

op de website van de webshop zelf, op websites van derden of in persoonlijke e-mails.  

Gepersonaliseerde advertenties die gebruik maken van retargeting zouden maar liefst 6 keer beter 

werken dan gewone advertenties (Criteo, 2010). Retargeting is vooral voor e-commerce een 

belangrijke techniek. Indien consumenten een webshop bezoeken zou slecht zo’n 2 a 4% overgaan 

tot effectieve aankoop, de overige klanten verlaten de webshop zonder iets te kopen (Berke, Fulton 

& Vaccarello, 2014). Om deze klanten toch te overtuigen kan retargeting ingezet worden. Het grote 

privacyprobleem bij deze vorm van personalisatie is dat al de informatie gemakkelijk gelinkt kan 

worden aan de identiteit van de gebruiker. Commerciële websites vragen immers vaak persoonlijke 

informatie van de gebruikers zoals hun naam, adres of emailadres, kredietkaartgegevens, .... 

Ondanks het enorme succes en de groei van retargeting is er nog steeds niet zo veel bekend over hoe 

de technologie exact werkt. De kennis omtrent de achterliggende mechanismen wordt niet zo 

gemakkelijk gedeeld en blijft meestal veilig verborgen bij de technologiebedrijven zelf.  

Op basis van allerhande technieken, software en algoritmes zijn de bedrijven dus in staat om 

personalisatie door te voeren. Voor webshops, zoals Zalando, is vooral retargeting een belangrijke 

techniek. Verder kunnen zij ook de inhoud op hun webpagina’s aanpassen aan een individuele 
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gebruiker. Ook de contactmomenten kunnen gepersonaliseerd worden, zoals een e-mail die je 

aanspreekt bij je naam. Deze vormen worden toegepast op onze case Zalando besproken in deel 2 

van de literatuurstudie. Eerst gaan we dieper in op de relatie tussen de consument en personalisatie. 

 

4 De consument en personalisatie 
 

Het doel van personalisatie is om de consument relevantie aan te bieden: producten, inhoud en 

advertenties die naar alle waarschijnlijkheid de interesse van de consument uitdragen. E-commerce 

zet personalisatie in met als finale doel om de consument te doen overgaan tot aankoop op korte 

termijn en om een langetermijnrelatie en klantloyaliteit op te bouwen (Nam et al., 2006).  

De consument krijgt in dit personalisatieproces dan ook een centrale rol toebedeeld, het zijn immers 

zijn persoonlijke gegevens die gebruikt worden voor de personalisatie en de gepersonaliseerde 

uitkomsten zijn gericht op deze individuele consument. We kunnen er dan ook van uitgaan dat de 

houding van de consument tegenover personalisatie en de achterliggende mechanismen een invloed 

zal hebben op hoe zij hiermee omgaan en op hun uiteindelijke koopgedrag. Uit heel wat 

gedragsmodellen kwam reeds naar boven dat de attitude van de consument een invloed uitoefent 

op hun gedragsintenties (Ajzen & Fishbein, 2005). In het volgende deel worden enkele aspecten van 

de relatie tussen de consument en personalisatie geïdentificeerd en besproken. Ook hun eventuele 

invloed op het koopgedrag van de consument wordt besproken.  

We beginnen echter met een kort overzicht van de voornaamste voor- en nadelen die personalisatie 

te bieden heeft aan de consument.  

 

4.1 De voor- en nadelen van personalisatie voor de consument 

 

Personalisatie lijkt op het eerste gezicht vooral veel voordelen te bevatten voor de e-commerce 

bedrijven die er gebruik van maken. Toch zijn er zeker ook enkele voordelen aan verbonden voor de 

consument. Het meest vermelde voordeel is zonder twijfel dat consumenten door personalisatie 

voornamelijk inhoud, advertenties en aanbevelingen zien die relevant zijn voor hen (Pavlou & 

Stewart, 2000). Deze toegenomen mate van relevantie kan zeker een voordeel betekenen in een 

wereld met een veelvoud aan producten en diensten waarbij de besluitvormingsprocessen van de 

consument steeds ingewikkelder worden. Hierdoor kan het eveneens tijdsbesparend werken als er 

reeds een selectie gebeurde op basis van je interesses en je enkel die producten of informatie te zien 

krijgt waarbij de kans hoger ligt dat het je interesse zal wegdragen (Lee & Cranage, 2010). Hier valt 

meteen een tegenargument in te brengen dat vooral sterk verdedigd wordt door Parisier (2010). Hij 

beschrijft een gefilterde en gepersonaliseerde internetervaring als een ‘filter bubble’. Hierbij volgt hij 

de redenering dat, als we enkel nog te zien krijgen waar we naar alle waarschijnlijkheid interesse 

voor vertonen, we steeds minder contrasterende (wereld)beelden te zien krijgen. We worden dan als 

het ware ‘opgesloten’ in onze eigen filter bubble. Of zoals Parisier (2011, p.9) het zelf uitdrukt:  ‘The 

algorithms that orchestrate our ads are starting to orchestrate our lives’.   
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Tevens zorgt de opkomst van personalisatie voor de mogelijkheid tot (oneerlijke) discriminatie van 

de consumenten. De bedrijven kunnen dankzij personalisatie immers persoonlijke aanbiedingen 

doen waarbij ze de prijzen of de voorwaarden kunnen aanpassen (Turow, 2003). Door consumenten 

wordt dit veeleer aanzien als een oneerlijke praktijk en de meerderheid van de respondenten uit het 

onderzoek van Alreck en Settle (2007) stelden dat prijsdifferentiatie verboden zou moeten worden 

door de wet. Het ontvangen van ongewenste marketing werd ook als nadeel vermeld door de 

consumenten  (Cranor, Guduru & Arjula, 2003). Verder ondervonden sommige consumenten een 

ongemakkelijk gevoel bij het idee dat een computer en allerhande technologieën ‘dingen te weten 

komen over mij’ en ‘voorspellingen doen over mij’ (Cranor, 2004). Tevens kan er een zekere angst 

aanwezig zijn dat andere gebruikers van dezelfde computer de gepersonaliseerde aanbiedingen te 

zien krijgen die eigenlijk niet voor hun bedoeld waren. Door het zien van die aanbiedingen kan men 

immers conclusies trekken over de persoonlijke gegevens die erachter schuilen.  

Het voornaamste nadeel van personalisatie is echter dat het niet werkt zonder dataverzameling. 

Deze gaat echter maar al te vaak gepaard met privacybezorgdheid. Hieruit volgt het groeiend idee 

dat personalisatie niet zo in trek is bij de consumenten door de vermeende inbreuk op hun privacy 

(Sheehan & Hoy, 1999; Miyazaki & Fernandez, 2000). Deze privacy-issue is heel erg verbonden met 

personalisatie en is zo ingewikkeld dat het hieronder besproken wordt in een apart deel.  

 

4.1 Privacy-issue 

 

Privacy is een begrip dat ontzettend vaak aangehaald wordt in de literatuur over personalisatie. 

Hieronder gaan we hier dieper op in en bespreken we de invloed die privacybezorgdheid van de 

consument kan hebben op personalisatie.  

4.1.1 Personalisatie en privacy 

 

Personalisatie op het internet wordt mogelijk gemaakt door persoonlijke informatie van de 

gebruiker, die deze vrijwillig of onvrijwillig deelt. Waar het gaat over persoonlijke gegevens van 

individuen, gaat het echter al snel over privacy. Of simpelweg: ‘the right of the individual to be let 

alone’ zoals privacy voor het eerst beschreven werd door Thomas Cooley in 1879 (Warren & Brande, 

1890, p. 205). Meer toegespitst komt het neer op het recht van het individu om zelf te bepalen welke 

informatie ze over zichzelf prijsgeven aan anderen, alsook wanneer en op welke manier (Westin, 

1967). Op het internet wordt er echter vaak persoonlijke data verzamelt zonder voorafgaande 

eenduidige toestemming of zelfs medeweten van de gebruiker. De gebruiker merkt dan pas dat er 

informatie verzamelt werd wanneer ze een gepersonaliseerde boodschap te zien krijgen (Sheehan, 

2002).  

 

De privacy van internetgebruikers kan op vele manieren geschonden worden, in dit onderzoek 

concentreren we ons op de vorm van privacy die erin moet voorzien dat de data van mensen niet 

zomaar gebruikt, verspreid of verkocht kan worden voor personalisatiedoeleinden. De 

dataverzameling die inherent is aan personalisatie kan immers de nodige privacybezorgdheden 

opleveren. Deze treden op wanneer een individu bezorgd is om de schending van zijn privacy: 

‘privacy concern is the customer’s concern for controlling the acquisition and subsequent use of 
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information that is generated or acquired in online transactions’ (Castaneda & Montoro, 2007, p. 

119).  

 

Wanneer het gaat over consumentenprivacy in het algemeen bestaat er een traditionele typologie, 

deze deelt consumenten in 3 verschillende segmenten (FTC, 1996). Hierbij is een vierde van de 

consumenten helemaal niet bezorgd om hun privacy. Eveneens een vierde is wel heel erg bezorgd 

om hun privacy, de zogenaamde ‘fundamentalisten’ die steeds privacy boven 

consumentenvoordelen stellen. De overige helft is pragmatisch en toont wel bezorgdheid maar deze 

is heel afhankelijk van de situatie en niet doorlopend aanwezig. Maar deze traditionele typologie 

gaat niet op in de online context, dat bewijzen althans studies die zich enkel focussen op online 

consumenten. Deze constateerden dat, in een online omgeving, een meerderheid van de gebruikers 

erg bezorgd is om hun privacy (Phelps, Nowak & Ferrel, 2000; Sheehan, 2002). Ook ander onderzoek 

(Crombags, Doorn, Hoekstra, Krumm & Sebregts, 2010) concludeerde dat het merendeel eerder 

negatief staat tegenover dataverzameling en de daaraan gerelateerde bedreiging van hun privacy. 

Het gebruik van data afkomstig van sociale netwerksites wist het meest negatieve gevoelens op te 

wekken.  

Deze privacybezorgdheid lijkt enkel toe te nemen. Anton, Earp en Young (2010) stellen dat de 

privacybezorgdheid in de context van personalisatie significant gestegen is in de periode tussen 2002 

en 2008. Los van wetenschappelijk onderzoek vinden we ook heel wat andere actuele signalen die 

aangeven dat privacy steeds belangrijker wordt voor de internetgebruiker. Vooral sinds Edward 

Snowden ons een heuse wake-up-call bezorgde. Internetgebruikers trachten steeds meer om zo 

weinig mogelijk van hun persoonlijke gegevens achter te laten op het internet, hun zogenaamde 

‘digitale voetafdruk’ te verkleinen. Ook wordt er naar manieren gezocht om reeds geplaatste data te 

verwijderen. Een ander signaal is de opkomst van anonieme sociale netwerken. Bekende 

voorbeelden hiervan zijn Whisper en Secret. (Clark, 2013; Grommen, 2014) 

 

4.1.2 De privacy paradox 

 

Uit de literatuur blijkt dus dat internetgebruikers vaak bezorgd te zijn omtrent hun privacy. Toch 

blijkt er een zekere paradox te bestaan; deze wordt in de wetenschappelijke literatuur ook wel ‘de 

privacy-paradox’ genoemd. Onderzoekers stellen vast dat internetgebruikers vaak aangeven dat ze 

erg ongerust zijn omtrent hun privacy op het internet maar desalniettemin delen ze toch veel of erg 

intieme zaken met de wereld of springen ze heel nonchalant om met hun privacyinstellingen (Barnes, 

2006; Fraser & Dutta, 2008; Gross & Acquisti, 2005; Lewis, Kaufman & Christakis, 2008; Fischer-

Hübner, Hansen, Leenes & Zhang, 2011). Slechts een klein deel reageert actief en consequent op hun 

privacybezorgdheid en beschermt hun publiek profiel zo goed mogelijk.  

 

Dit beeld wordt echter genuanceerd door een onderzoek van Stutzman en Kramer-Duttfield (2010) 

waaruit blijkt dat de meerderheid van de gebruikers een ‘friends-only-profiel’ heeft dat enkel 

zichtbaar is voor hun geselecteerde vrienden.  Enkele onderzoekers vonden zelfs een positieve relatie 

tussen privacybezorgdheid en bescherming van hun privacy, al was deze relatie erg zwak (Acquisti & 

Grossklags, 2005). Chen en Rea (2004) daarentegen nemen een omgekeerde relatie waar waarbij 
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gebruikers net minder bezorgd zijn omtrent hun privacy indien ze acties (kunnen) ondernemen om 

deze te beschermen.  

 

4.1.3 De personalisatie-privacy paradox 

 

Ook als het aankomt op personalisatie en privacy kunnen we spreken van een paradox: 

Personalisatie levert de consument enkele voordelen op en bespaart hun vaak ook tijd. Hierdoor kan 

personalisatie ervoor zorgen dat de positieve gevoelens bij de consument toenemen (Alatalo & 

Siponen, 2001). Volgens Ho & Kwok (2003) verkiezen consumenten zelf gepersonaliseerde diensten 

boven de gestandaardiseerde en kennen deze meer waarde toe. Dit leidt tot een positievere attitude 

tegenover de gepersonaliseerde diensten.  Aan de ene kant kunnen we dus stellen dat personalisatie 

als positief ervaren wordt door de consument en de koopintenties doet toenemen. Maar om te 

kunnen personaliseren moeten de bedrijven over persoonlijke informatie van de consument 

beschikken, en dit brengt ons weer tot de privacy-issue (Andrade, Katcheva & Weitz, 2002). 

Consumenten kunnen personalisatie best appreciëren en er positief tegenover staan maar dat neemt 

niet weg dat ze vrezen dat hun persoonlijke gegevens achterhaald en opgeslagen worden zonder hun 

medeweten of toestemming (Phelps, Novak & Ferrell, 2000; Sheehan & Hoy, 2000; Gunther & 

Spiekermann, 2005). De consumenten kunnen het gevoel hebben dat hun privacy geschonden werd. 

Dit kan op zijn beurt weer leiden tot een negatieve attitude tegenover personalisatie en de 

koopintenties doen afnemen. De potentiële bedreiging van hun privacy kan ervoor zorgen dat de 

consumenten de voordelen van personalisatie opzijschuiven (Joison & Paine, 2007).  

Aan de ene kant zijn consumenten dus positief over personalisatie en zien ze er de voordelen van in 

wat resulteert in een positieve attitude en verhoogde koopintenties. Maar aan de andere kant kan de 

bedreiging van hun privacy deze voordelen overbruggen en resulteren in een negatieve attitude en 

verlaagde koopintenties. Deze paradox werd door Awad & Krishan (2006) omschreven als de 

‘personalisatie-privacy paradox’.  Als we de lijn van deze paradox even doortrekken in de praktijk lijkt 

het logische gevolg te zijn dat personalisatie een nog succesvollere en geapprecieerde 

marketingtechniek kan zijn mits de privacy-issue aangepakt wordt (Lee & Cranage, 2011). Dit lijkt 

voorlopig echter nog niet het geval te zijn.  

 

4.1.4 De invloed van privacybezorgdheid op koopgedrag 

 

In de wetenschappelijke literatuur heerst er geen consensus over het effect van privacybezorgdheid 

op de e-commerce of het koopgedrag van de consumenten. Aan de ene kant staan onderzoekers die 

stellen dat privacybezorgdheid  een heuse belemmering kan zijn voor e-commerce en verdere groei 

in de weg kan staan (Nam, Song, Lee & Park, 2006; Javis, 2002). Het zou dus niet enkel in het 

voordeel van de gebruiker zijn om de problemen gerelateerd aan de privacyissue aan te pakken, de 

e-business zelf zou er naar alle waarschijnlijkheid ook voordeel uit kunnen putten. Een onderzoek 

van Javis (2000) toont immers aan dat 92% van de internetadverteerders gelooft dat de online 

aankopen zouden stijgen indien de consumenten meer vertrouwen zouden krijgen in hun online 

privacy.  
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Dit staat echter haaks op ander onderzoek dat concludeert dat privacybezorgdheid geen enkele 

invloed heeft op het online koopgedrag van de consumenten en dus ook niet zorgen voor een 

vertraging in de ontwikkeling van e-commerce (NetZero, 1999).  Heel wat consumenten gaven aan 

privacybezorgd te zijn maar toch online te shoppen. Ook onderzoek van Berendt, Günther en 

Spiekermann (2005) toonde aan dat consumenten best bezorgd kunnen zijn om hun privacy op e-

commerce websites maar dat deze zorgen snel vergeten worden. De participanten in dit 

experimenteel onderzoek bleven informatie doorgeven en producten kopen. Dit ligt in lijn met de 

privacy-paradox waarbij privacybezorgdheid niet altijd leidt tot gedrag om deze privacy te 

beschermen (cf. supra).  

 

Aangezien er in de literatuur verdeeldheid bestaat omtrent de mogelijke invloed van deze factoren 

gaan wij uit van de nulhypothese waarbij privacybezorgdheid geen invloed heeft op koopgedrag.   

 

 

4.2 Het ‘tri-componenten attitude model’ en de ‘theory of planned behavior’  

 

Wanneer het gaat over personalisatie en de consument is er dus al snel sprake van privacy. Maar de 

consumentenrelatie met personalisatie omvat meer dan dat. In dit deel maken we gebruik van het 

‘tri-componenten attitude model’  en van ‘de theory of planned behavior’ om nog enkele factoren 

van de consumentenvisie te achterhalen en te beschrijven.  

Het tri-componenten attitude model stelt dat attitudes opgebouwd zijn uit drie verschillende 

componenten die elkaar tevens onderling beïnvloeden (Rosenberg & Hovland, 1960):  

1) Het eerste is de cognitieve component, dit omvat de ‘intellectuele’ of rationele staat, wat mensen 

weten en geloven. Deze kennis hoeft niet per definitie juist te zijn, zolang de persoon in kwestie het 

maar als waarheid beschouwd.  Binnen deze studie omvat de cognitieve component de kennis en 

overtuigingen die de consument al dan niet heeft omtrent personalisatie en de werking van.  

2) De affectieve component omvat de emotionele staat, de gevoelens die een individu heeft. Het 

omvat een evaluatie van het object en haar attributen. In deze studie omvat de affectieve 

component de positieve of negatieve evaluaties van een consument omtrent personalisatie.  

3) En ten slotte is er de conatieve of motivationele component. Het omvat de waarschijnlijkheid dat 

het individu bepaald gedrag zal stellen gerelateerd aan het object. In deze studie zal deze component 

het koopgedrag van de consumenten omvatten.  

Aangezien deze drie componenten elkaar onderling beïnvloeden kunnen we verwachten dat de 

cognitieve component (kennis) en de affectieve component (attitude) van de consumentenvisie op 

personalisatie een invloed kunnen hebben op het koopgedrag.  

Hypothese: Er is geen significant verband tussen de privacybezorgdheid van de consument en 

koopgedrag op Zalando.   
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Verder kunnen we ook de ‘theory of planned behavior’ (Ajzen, 1991) aanhalen. Deze schuift nog een 

andere variabele naar voren die ook bij personalisatie erg van belang kan zijn: waargenomen 

controle. Ook deze factor zal daarom verder uitgediept worden in deze literatuurstudie.  

 

 

4.2 .1Kennis – cognitief aspect 

 

Het cognitief aspect omvat in dit onderzoek de mate waarin de consument notie heeft van 

personalisatie en de achterliggende mechanismen. MacDonald en Cranor (2010) stellen dat slechts 

een zeer klein percentage van de internetgebruikers op de hoogte is van de mechanismen die 

achterliggend zijn aan personalisatie. Begrip van deze mechanismen is echter nodig om 

personalisatie diepgaander te kunnen begrijpen.  

 

Als het over de achterliggende cookies gaat stelt het onderzoek van Jai, Burns en King (2013) dat 

49,2% van de online shoppers ondervraagd in hun survey wist dat cookies informatie over hun 

zoekgedrag en bezochte pagina’s  terugsturen naar de server van de website die de cookies plaatste. 

Maar slechts 37% van de respondenten wist dat sommige websites derde partijen toestaan om 

cookies te plaatsen op de bezoeker zijn harde schijf om zo diens (koop)gedrag te tracken. De cijfers 

uit een andere studie (Alreck & Settle, 2007) schuiven positievere cijfers naar voren. 88% van de 

respondenten wist dat online bedrijven vaak consumenteninformatie opslaan en 73% wist dat online 

bedrijven mogelijk de gebruiker konden identificeren aan de hand van cookies. 53,2% wist bovendien 

ook dat online webshops kunnen nagaan of bezoekers producten in hun online winkelmandje zetten 

en welke producten dit juist zijn, zelfs indien ze de website verlaten zonder aankoop. Toch blijkt ook 

dat weinig consumenten weet hebben van hun mogelijkheden om tracking, dataverzameling en 

personalisatie tegen te gaan (Cranor, 2010). Voor velen is ook de opt-out optie onbekend. 

Uit voorgaand onderzoek blijkt over het algemeen dat de gemiddelde consument geen diepgaand 

inzicht heeft of kennis bezit omtrent personalisatie en de achterliggende mechanismen. Er wordt wel 

verwacht dat, indien de consumenten hun kennis zou stijgen omtrent de achterliggende 

mechanismen van personalisatie, hun bezorgdheden zouden toenemen. Dit zou tevens een 

negatieve invloed kunnen uitoefenen op de attitude die ze koesteren ten opzichte van personalisatie 

en op de koopintentie van de consument (Jai, Burns & King, 2013).  

 In recente literatuur komt bovendien de nood naar voren om de consumenten, en vooral dan de 

online shoppers, hun kennis omtrent de personalisatiemechanismen op te krikken (Jai et al, 2013). 

Heel wat organisaties en consumentengroepen pleiten voor een transparantere weergave van de 

data die verzameld wordt, de manier waarop deze verzamelt wordt  en hoe deze bekomen data 

vervolgens ingezet wordt (Alreck & Settle, 2007). Veel online bedrijven posten dan wel een 

privacystatement maar weinigen zijn volledig of gemakkelijk te begrijpen. Heel wat 

privacystatements stellen bijvoorbeeld wel dat er data verzameld wordt maar de precieze 

doeleinden blijven uit of worden heel erg vaag omschreven. 

In navolging van Jai, Burns & King (2013) stellen we volgende hypotheses op:  
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4.2.2 Attitude – affectief aspect 

 

Een attitude is een globale evaluatie van een individu met betrekking tot een bepaald object 

(Fishbein, 1967). Deze attitude zal op zijn beurt dan invloed hebben op het gedrag dat het individu 

zal stellen.  

Een onderzoek van Tsang, Ho en Liang (2004) wees uit dat de meerderheid van hun respondenten 

een negatieve attitude had ten opzichte van gepersonaliseerde aanbiedingen en zelfs verkozen deze 

niet te ontvangen. Dit bleek vooral het geval indien ze geen voorafgaande toestemming hadden 

gegeven voor het gebruiken van hun gegevens. Tevens bleek dat vooral oudere mensen een 

negatieve attitude koesteren ten opzichte van personalisatie. Jongere mensen hebben veeleer een 

positievere attitude ten opzichte van dataverzameling voor marketingdoeleinden, zoals 

personalisatie (Gervey & Lin, 2000). De conclusie van ander onderzoek (Crombags, Doorn, Hoekstra, 

Krumm & Sebregts, 2010) is dan weer dat de consumenten vaak een positieve attitude koesteren ten 

opzichte van het doel van personalisatie, meerbepaald het aanbieden van een relevant aanbod. Toch 

zouden ze over het algemeen eerder sceptisch staan ten opzichte van de achterliggende 

mechanismen.  

De attitude van de consument naar personalisatie toe hangt echter in grote mate af van de context 

waarin de personalisatie plaatsvindt. In de context van commerciële en e-commerce websites, zoals 

Zalando, werd personalisatie zelfs aangegeven als wenselijk (Agarwall, Shrivastava, Jaiswal & 

Panjwani, 2013). We kunnen dus verwachten dat de attitude ten opzichte van personalisatie in onze 

case positiever zijn dan wanneer personalisatie plaatsvindt in gevoeligere contexten.  

Verder bemerken we ook dat de attitude van de consument omtrent personalisatie in nauw verband 

staat met de privacy-issue. Consumenten kunnen het aanbod van relevante inhoud best appreciëren 

en er de voordelen van inzien. Maar deze positieve attitude kan volgens Joison en Paine (2007) en 

Crombags et al (2010) volledig verdwijnen onder het gewicht van een eventuele privacyschending. 

Het lijkt dus vooral van cruciaal belang om deze negatieve gevoelens zo veel mogelijk te temperen, 

op die manier kunnen webshops maximaal genieten van de opbrengsten die personalisatie kan 

teweegbrengen. 

Culnan en Bies (2003) toonden bovendien aan dat  een negatieve attitude tegenover de 

dataverzamelingstechnieken die achterliggend zijn aan personalisatie invloed kan hebben op het 

gedrag dat zij zullen stellen op het internet en webshops.  

 

Hypothese : Er is een negatief verband tussen de kennis van de consument omtrent de 

personalisatie van Zalando en het koopgedrag op Zalando. 

Hypothese: De kennis van de consument omtrent de personalisatie van Zalando en 

achterliggende mechanismen is  gemiddeld niet zo groot.  
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We stellen volgende hypothesen:  

 

 

 

4.2.3 Waargenomen controle  

 

We besproken reeds de personalisatie-privacy paradox waaruit duidelijk naar boven komt dat 

personalisatie iets positief kan zijn, maar dat voornamelijk de bezorgdheid omtrent privacy dit 

positief effect van personalisatie teniet kan doen en ervoor kan zorgen dat consumenten een 

negatieve attitude aannemen ten opzichte van personalisatie. Verschillende onderzoekers stellen 

echter dat dit effect tegengegaan kan worden door de consument meer controle te geven over zijn 

persoonlijke data en hoe deze gebruikt worden (Malhotra, Kim & Agarwal, 2004; Culnan & 

Armstrong, 1999; Cranor, 2004). Waargenomen controle is een concept dat al lange tijd onderzocht 

wordt en bestaat uit verschillende aspecten. In deze studie nemen we de definitie van Spiekermann 

(2005, p. 5) over die reeds toegepast is op de digitale omgeving: “Perceived control is the belief of a 

person in the electronic environment acting only in such ways as explicitly allowed for by the 

individual.” 

Het controle aspect werd reeds een tijd geleden aangehaald in de ‘theory of planned behavior’ van 

Ajzen (1991). Deze theorie schuift ‘waargenomen controle’ naar voor als een belangrijke voorspeller 

van gedragsintenties (Zimmerman, Noar, Chaisamrei & Thomas, 2005). Als vuistregel wordt er 

aangenomen dat een grotere mate van waargenomen controle leidt tot een grotere intentie om een 

bepaald gedrag te vertonen (Ajzen, 2002). Als we dit doorvertalen naar koopgedrag kan het 

verhogen van het controlegevoel bij de consument hier een positieve invloed op hebben.  

 

Het belang van een gevoel van controle onder consumenten om weerstand te verminderen werd 

reeds aangetoond (Taylor, 1979). Ook Tucker (2011b) stelt na onderzoek dat internetgebruikers meer 

gevoel van controle geven over hun persoonlijke gegevens een effectieve strategie kan zijn. Dit werd 

evenwel enkel getest in de context van advertising-supported websites zoals Facebook. Of dit ook 

geldt in de context van webshops, meerbepaald Zalando, is nog een open vraag. Ook Kay (2006) stelt 

voor om toezicht in te bouwen in gepersonaliseerde systemen waarbij de gebruikers kunnen 

beslissen welke informatie al dan niet gebruikt mag worden en hoe.  

 
De implementatie van deze wens naar meer controle of toezicht blijkt echter niet zo eenvoudig. 

Toch, Wang en Cranor (2010) identificeren enkele mogelijke belemmeringen. De consument beschikt 

volgens hen niet over voldoende kennis omtrent personalisatie en achterliggende mechanismen  

waardoor ze de eventuele controlemechanismen niet zo adequaat zullen gebruiken. Ook zijn er nog 

geen gebruiksvriendelijke interfaces voorhanden die meer controle mogelijk maken. Een bijkomende 

reden waarom de bedrijven zulke controlemechanismen niet simpelweg implementeren is omdat het 

Hypothese : Er is een positief verband tussen de attitude van de consument omtrent de 

personalisatie van Zalando en het koopgedrag van deze consument op Zalando.  

Hypothese : De gemiddelde consument heeft een positieve attitude tegenover de 

personalisatie van Zalando. 
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inzicht zou kunnen geven in hun bedrijfs- en personalisatiestrategieën. Voor vele bedrijven zijn de 

online personalisatietechnologieën immers een belangrijk onderdeel van hun marketingstrategie en 

kan het een belangrijk competitief voordeel opleveren.  

 

 

In dit eerste deel van de literatuurstudie hebben we het fenomeen personalisatie uitgebreid 

besproken. We gaven een definitie en schetsten het personalisatieproces en achterliggende 

mechanismen. Vervolgens gingen we dieper in op de relatie van de consument met personalisatie. 

Hierbij kwam privacybezorgdheid ruim aan bod. Ook de attitude, de kennis en de waargenomen 

controle van de consument werden besproken.  

In het volgende deel gaan we dieper in op de gekozen case: de webshop Zalando. We vatten aan met 

een schets van dit bedrijf om over te gaan op de personalisatietechnieken waar Zalando gebruik van 

maakt.  

  

Hypothese : Er is een positief verband tussen waargenomen controle en het koopgedrag van de 

consument op Zalando.  
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Deel 2: Zalando 
 

De case studie die bij dit onderzoek hoort zal handelen over Zalando. Zalando is een oorspronkelijk 

Duitse online webwinkel die schoenen en fashionartikelen verkoopt. Het e-commercebedrijf is 

opgericht in 2008 en gevestigd in Berlijn. Hun online activiteiten zijn reeds uitgebreid van hun 

thuisbasis Duitsland, naar vele andere Europese landen waaronder ook België. Zalando deed zijn 

intrede in België in 2012 en is hier ondertussen reeds alom bekend. De keuze voor Zalando als case 

studie is op basis van verschillende gronden te verantwoorden. Zalando is ten eerste een zeer 

bekende webshop, in België heeft het een naamsbekendheid van maar liefst 85%. Tevens is het een 

erg succesvol bedrijf en werd het in 2013 verkozen tot beste webshop van België.   

Zalando is verder een interessante case om te onderzoeken omdat het heel duidelijk gebruik maakt 

van personalisatietechnieken die voor de Zalando-consument ook opvallen. Voornamelijk de 

geretargete advertenties waarbij de consument op websites van derden advertenties te zien krijgt 

met producten die hij onlangs bekeek op Zalando zijn opvallende voorbeelden van personalisatie. 

Bovendien zijn online webshops booming business wat deze casestudie ook zeer actueel maakt. In 

2013 is de omzet van online handel gestegen tegenover 2012 met 18,4%. De totale omzet bedraagt 

zo’n 1,8 miljard euro (BeCommerce, 2014b). De trend van online-winkelen kan impact hebben op de 

manier waarop retailers handel voeren. Dit alles maakt Zalando tot een interessante case om nader 

te bestuderen. Het gebruiken van een case om dit onderzoek uit te voeren zorgt er ook voor dat de 

respondenten zich een reëel voorbeeld voor de geest kunnen halen. 

 

5 Zalando: een schets 
 

De Duitse webshop werd opgericht door David Schneider en Robert Gentz. Hun hoofdkantoor 

bevindt zich in Berlijn en hun eerste activiteiten waren oorspronkelijk gericht op Duitsland. Vanaf 

2009 werden hun activiteiten gestaag uitgebreid naar andere Europese landen en Zalando bedient 

ondertussen reeds 14 landen. Zalando was oorspronkelijk een Duitse N.V. maar veranderde 

recentelijk, in mei 2014,  haar rechtsvorm naar een Europese Vennootschap (SE)  (Zalando, 2014).  

Zalando wordt aanzien als een imitatie van het Amerikaanse ‘Zappos’, een bedrijf dat reeds lange tijd 

online schoenen verkoopt met een zeer korte leveringstijd. Zalando nam hun businessmodel zo goed 

als volledig over maar spitste zich toe op de Europese markt (Weuts, 2013). Zalando verkoopt zowel 

schoenen als fashion artikelen en zelfs sport- en woonartikelen voor zowel dames, heren als 

kinderen. Ondertussen werkt Zalando al samen met meer dan 1000 werken en is het uitgegroeid tot 

de grootste Europese online retailer voor schoenen en fashion. 
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5.1 Zalando’s missie 

 

Zalando beschrijft hun missie zelf als volgt op hun facebookpagina 

(https://www.facebook.com/zalando.nl/info) : ‘Het online aanbieden van fashion en schoenen voor 

iedereen. Kwaliteit en service staan voorop, evenals een gemakkelijk gebruik van de website en een 

zo duidelijk mogelijke informatievoorziening over de geboden producten en services’. Of ook nog: 

 ‘Our goal is to create the world’s best online fashion experience. Our energy and creativity flow into 

this spectacular goal at all times. There are three core areas teaming up for that superlative fashion 

experience: Fashion, Technology and Operations. The cooperation of these three areas constitutes a 

fundamental part of Zalando as a company. They are the key for that excellent shopping journey our 

customers experience with us.’ (Zalando, n.d.).   

 

5.2 Financiële schets 

 

‘Het is ons doel om de grootste online shop voor kleding en schoenen te worden in elk van onze 

Europese markten’ – David Schneider (Zalando, 2013).  

Zalando is naar eigen zeggen het eerste bedrijf binnen Europa dat binnen de vier jaar na oprichting 

meer dan een miljard euro omzet maakt. In 2011 bedroeg hun omzet 510 miljoen euro. In 2012 

bedroeg dit al 1,15 miljard, een stijging van maar liefst 125%. In 2013 wist Zalando een recordomzet 

te boeken, zo’n 1,8 miljard euro. Bovendien blijft het bedrijf marktaandeel winnen in alle belangrijke 

markten. Dat de omzet van Zalando stijgt behoeft dus geen enkele twijfel. (Z24, 2014)  

De grote omzet betekent echter niet dat Zalando ook veel winst boekt, integendeel. Sinds de 

oprichting van Zalando heeft het bedrijf nog altijd geen winst gemaakt. Wel draait Zalando 

ondertussen al op break-even-niveau in hun thuisland en in enkele basislanden: Duitsland, Oostenrijk 

en Zwitserland. In 2012 bedroeg het verlies zo’n 40 miljoen euro. Dit verlies valt echter te kaderen 

binnen de grote investeringen op vlak van logistiek en binnen hun expansiestrategie (Jansen, 2013). 

Zalando geniet het vertrouwen van zijn investeerders, wat ervoor zorgt dat expansie mogelijk blijft 

en ze hun marktaandeel kunnen vergroten.  

6 Het succes van Zalando 
 

Het succes van Zalando in België werd bevestigd toen Zalando de ‘BeCommerce Award 2013’ won, 

een award voor beste webwinkel van België. Deze awards worden uitgereikt aan ‘bedrijven die het 

meest succesvol zijn in hun e-commerce activiteiten en die het online shoppen stimuleren waardoor 

ze hun positie op de Belgische markt verstevigen’. (Voorzitter BeCommerce - Michel Koch: 

BeCommerce, 2013a). Volgens de vakjury van BeCommerce won Zalando deze award voornamelijk 

omdat de webshop in België een naamsbekendheid van maar liefst 85% heeft en Zalando de Belgen 

voor het eerst in grote getallen wist aan te zetten tot online kopen.  Op Europees niveau behaalde 

Zalando in 2012 de tweede plaats voor de ‘E-commerce Awards’ en werd zo verkozen tot de tweede 

beste Europese webwinkel, na SaldiPrivati (BeCommerce, 2013b). Tevens werd er een prijs uitgereikt 

voor de ‘Best Cross-border Webshop of Europe’, deze werd ook binnengehaald door Zalando. Om 

https://www.facebook.com/zalando.nl/info
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deze prijs te winnen is het van belang dat je omzet boekt over landsgrenzen heen en dat je de kopers 

van over de grens bovendien ook aanspreekt in hun eigen taal. Zalando overtuigde de jury ook 

doordat ze klanten het gevoel kunnen geven dat ze shoppen in een lokale webshop. Ook de branding 

en marketingstrategie van Zalando werd door de jury geprezen (E-commercefacts, 2012). 

  

Een grote succesfactor van Zalando zijn hun leveringsvoorwaarden: snelle levering, gratis verzending 

en de mogelijkheid tot gratis retournering waarbij het volledige aankoopbedrag teruggestort wordt. 

Deze leveringsvoorwaarden zijn vrij uniek op de online markt en verlagen tevens de drempel voor de 

consumenten om online te gaan kopen (Sprout, 2014). Deze leveringsvoorwaarden hebben echter 

wel als gevolg dat ongeveer de helft (hoewel sommige schattingen spreken van meer dan de helft) 

van alle bestellingen teruggestuurd worden. Maar volgens experts hoeft dit geen probleem te zijn en 

wordt de gratis terugstuuroptie slechts verlieslatend indien 70% of meer van de bestellingen wordt 

teruggestuurd (InfoNu, 2012). Zalando houdt dan ook vast aan deze gratis terugstuurdienst en ziet 

het als ‘noodzakelijk’ voor een online retailer. Volgens Bower (2012) loont het om klanten de gratis 

terugstuuroptie aan te bieden. Haar longitudaal onderzoek toont aan dat klanten die moesten 

betalen om goederen terug te sturen daarna zo’n 75 tot 100% minder geld spenderen bij dezelfde 

online shop. Klanten die de goederen gratis konden terugsturen daarentegen spendeerden 

gemiddeld meer bij dezelfde online shop, zo’n 158-457%.  Op lange termijn kan dit dus een zeer 

voordelige strategie zijn.  

De marketing van Zalando wordt ook vaak genoemd als succesfactor van het bedrijf, getuige hiervan 

is de 85% naamsbekendheid die Zalando geniet in België. De talloze Zalando-spotjes die heel bekend 

zijn door hun grappigheid/irritatiefactor zijn hier een goed voorbeeld van. De ‘Zalando-schreeuw’ is 

ondertussen een waar begrip geworden. Deze reclamespotjes wonnen overigens reeds ‘De Loden 

Leeuw’, een prijs voor meest irritante reclame. Toch blijken ze succesvol. 

Een laatste succesfactor van Zalando is dat het, ondanks zijn uitbreiding naar maar liefst 14 

verschillende landen, nooit de lokale eigenheden van deze nieuwe markten uit het oog verloor. 

Hierbij neemt Zalando de spreuk ‘Think globally, act locally’ zeker in acht. Zalando past bijvoorbeeld 

de taal van de webshop steeds aan zodat iedereen de website in zijn eigen taal kan bekijken. Ook de 

klantenservice is bereikbaar in alle moedertalen van de landen waarin Zalando actief is (InfoNu, 

2012).  

Hierboven schetsten we kort het bedrijf Zalando en bespraken we tevens hun succes(factoren). In 

wat volgt spitsen we ons verder toe op de personalisatie en gegevensverzameling van Zalando. 

  

7 Zalando en personalisatie 
 

Zalando wordt hier gebruikt als casestudie voor een onderzoek naar personalisatie. Om meer inzicht 

te krijgen in de personalisatietechnieken die Zalando gebruikt, gingen we te rade bij hun algemene 

voorwaarden en hun privacystatement. Hieruit kon het een en ander worden afgeleid. Ook hebben 

we getracht contact op te nemen met Zalando zelf om op deze manier eventueel diepgaandere 

informatie te verkrijgen maar we kregen het volgende antwoord: ‘Unfortunately, we cannot provide 

you with detailed information on our internal strategies. We regret that we can’t be of further help 

and hope for your understanding.’ (Moersch, persoonlijke mededeling, 2014, 21 april). Dit bevestigt 
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nogmaals dat het moeilijk is om inzicht te krijgen in de personalisatiestrategieën van bedrijven. Deze 

omvatten immers een belangrijk onderdeel van hun marketingstrategie en kunnen een heus 

competitief voordeel opleveren.  

 

Vooraleer dieper in te gaan op de specifieke mechanismen waarvan Zalando gebruik maakt, gaan we 

Zalando situeren in de verschillende types personalisatiesystemen. Hiervoor gebruiken we een model 

van Cranor (2004). Zij deelt de verschillende personalisatiesystemen in aan de hand van vier 

verschillende assen. Deze zijn weergegeven in onderstaande figuur. 

 

Figuur 2: Typologie van personalisatiesystemen - Cranor (2004, p. 8) 

Afhankelijk van het personalisatiesysteem dat een webshop hanteert  is er een samenhangende 

graad van privacyrisico. Hoe meer de webshop gesitueerd is aan de linkerkant van de assen, hoe 

groter de kans dat de privacy van de consumenten geschonden of bedreigd zal worden. Het is echter 

ook zo dat de meeste webshops of websites zich niet eenzijdig aan 1 kant van de assen bevinden, de 

meeste modellen zijn een mix van elementen aan weerszijden van de assen. In wat volgt bespreken 

we de vier assen van dit model en hoe Zalando zich hierop situeert. 

1) Dataverzamelingsmethode: de data die verzamelt wordt door een webshop kan zowel 

expliciet als impliciet verworven worden. Zalando gebruikt beiden. Je kan je als consument 

aanmelden op de website, dan dien je een account aan te maken. Hiervoor dien je expliciet 

gegevens in te vullen in het registratieformulier, zoals demografische gegevens. Zalando kan 

dan van deze gegevens gebruik maken om hun content aan te passen. Maar Zalando maakt 

tevens gebruik van impliciete gegevens zoals je zoekgeschiedenis, je aankoopgeschiedenis, 

de artikelen waarop je geklikt hebt, … Het gebruik van expliciete data verhoogt de 

privacyvriendelijk van de webshop omdat de gebruikers zelf bewust kunnen beslissen om 

hun data al dan niet vrij te geven. Zalando situeert zich echter tussenbeide omdat het van de 

twee verzamelingsmethoden gebruik maakt. 

 

2) Duurtijd: personalisatie kan verschillen in duurtijd. Aan de ene kant heeft men taak- of 

sessiegerichte personalisatie, deze is beperkt in de tijd en er wordt enkel gepersonaliseerd 

zolang er een sessie actief is. Personalisatie gebeurt hier aan de hand van suggesties 

gebaseerd op het gedrag van de gebruiker op dat moment, tijdens een bepaalde taak of 

sessie. Voor Zalando is het volgende voorbeeld van toepassing: als je op de website 
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bijvoorbeeld een kleedje bekijkt, zal je daaronder ook artikelen te zien krijgen ‘die goed 

passen bij’ het artikel dat je aan het bekijken bent. Aan de andere kant is er de 

profielgebaseerde personalisatie, die een veel langere duurtijd heeft. De gebruiker wordt 

herkent doorheen verschillende sessies aan de hand van cookies. Van elke individuele 

gebruiker wordt op die manier een profiel opgesteld dat aangevuld kan worden bij elk nieuw 

bezoek aan de website. Ook hier maakt Zalando gebruik van, zowel aan de hand van cookies, 

als door de gebruiker de mogelijkheid te geven zich aan te melden met hun Zalandoprofiel bij 

elk bezoek aan de website. Personalisatie die beperkt is in duurtijd verhoogt de 

privacyvriendelijkheid omdat er dan geen gebruikersprofiel-data opgeslagen wordt 

(Herlocker & Konstan, 2001), of toch niet voor een lange tijd.  

 

3) Betrokkenheid van de gebruiker: personalisatie kan gebaseerd zijn op de wil van de 

gebruiker. Dit is het geval wanneer de gebruiker de personalisatie zelf kan sturen of 

aanvragen. Dit is op Zalando bijvoorbeeld het geval als de gebruiker kiest hoeveel producten 

er weergegeven worden op 1 pagina. Maar personalisatie kan ook doorgevoerd worden voor 

elke gebruiker, ongeacht of deze dat wilt of niet. Ook hier maakt Zalando veelvuldig gebruik 

van. Dit wordt echter aanzien als privacybedreigend. Het aanbieden van een opt-out 

mogelijkheid verzacht deze bedreiging evenwel. Hier komt het aspect van ‘waargenomen 

controle’ dus opnieuw naar boven (cf. supra).  

 

4) Afhankelijkheid van voorspellingen: sommige vormen van personalisatie zijn gebaseerd op 

inhoud. Als een bezoeker van Zalando bijvoorbeeld een zwart kleedje bekijkt, kan Zalando 

andere gelijkaardige zwarte kleedjes aanbieden. Hiervoor dienen dus geen 

gebruikersprofielen te worden opgesteld. Andere systemen zijn gebaseerd op 

voorspellingen, men vergelijkt de bezoeker van Zalando dan op basis van zijn profiel met 

andere gelijkaardige profielen. Op basis hiervan doet men vervolgens aanbevelingen. Ook 

hier maakt Zalando gebruik van.  

De webshop van Zalando lijkt gebruik te maken van al de soorten personalisatie die hierboven 

vermeld werden. Het maakt met andere woorden gebruik van personalisatie aan beide kanten van 

de assen, zo ook van de meer privacybedreigende personalisatiemechanismen. Dit maakt Zalando 

een des te interessantere case om te bestuderen. 

 

7.1 Zalando en gegevensverzameling 

 

Zalando geeft, op hun homepagina, een dun grijs balkje weer waarop staat dat de website gebruik 

maakt van cookies (zie afbeelding 1). De bezoeker van Zalando stemt automatisch in met het gebruik 

van cookies door de website verder te blijven gebruiken of bezoeken. Dit is mogelijk omdat in België 

impliciete toestemming volstaat. De bezoeker hoeft dus niet expliciet aan te geven dat het akkoord 

gaat met het gebruik van cookies.  
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Afbeelding 1: Cookieverklaring - www.zalando.be 

Indien we hierop klikken krijgen we onder andere de volgende informatie te lezen over Zalando en 

hun gebruik van cookies:  Zalando maakt gebruik van cookies om u een betere gebruikerservaring 

aan te kunnen bieden geheel afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren. 

(http://www.zalando.be/faq/cookies/) 

 

 

In de ‘algemene voorwaarden’ van Zalando (http://www.zalando.be/zalando-algemene-

voorwaarden/) lezen we onder punt 30 het volgende:  

30. Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Door het gebruik van 
de Site stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn. 

Voor meer informatie moeten we dus gaan kijken in het privacybeleid van de webshop 

(http://www.zalando.be/zalando-privacy-statement/). Daarin stellen ze dat de informatie die hen 

door de consument bezorgd wordt, gebruikt wordt voor allerhande doelstellingen. Naast de 

traditionele doelstellingen zoals het beheren van hun profiel, het uitvoeren van financiële transacties 

en dergelijke stellen ze ook dat de gegevens gebruikt worden om: 

‘… de lay-out en/of inhoud van de pagina’s van onze Site te verbeteren en deze aan te passen 

aan de gebruikers; om bezoekers op onze Site te identificeren; om onderzoek te verrichten 

naar de demografische gegevens van onze gebruikers; om u informatie te sturen waarvan wij 

denken dat het van belang is voor u of die u heeft aangevraagd, inclusief informatie over 

onze producten en diensten…’  

 

Hier vermelden ze dus dat ze de website aanpassen aan gebruikers, personaliseren. Ook vermelden 

ze later in datzelfde privacystatement dat de persoonsgegevens kunnen doorgespeeld worden aan 

derden, zo ook aan ontwikkelaars van marketing- en websiteoptimalisatie software. Op deze manier 

kunnen ze analyseren hoe de consumenten de website gebruiken en op basis daarvan kunnen ze de 

website optimaliseren en personaliseren.  

 

We beschrijven hieronder enkel de personalisatiemechanismen waarvan Zalando met zekerheid 

gebruik maakt. Enkel de personalisatiemechanismen die beschreven staan in hun algemene 

voorwaarden, privacystatement of concrete voorbeelden komen aan bod.  Op het internet (JonDos, 

2013) vonden we nog een aanvullende oplijsting van de tracking- en advertentiediensten die Zalando 

zou gebruiken: 36YIELD, ADSCALE, APPNEXUS, ATDMT, ATEMDA, CRITED, DEMDEX, DOUBLECLICK, 

FACEBOOK, METRIGO, OPENX, PUBMATIC, ADSERVER, SOCIOMANTIC, YIELDLAB en YIELDMANAGER. 

 

http://www.zalando.be/faq/cookies/
http://www.zalando.be/zalando-algemene-voorwaarden/
http://www.zalando.be/zalando-algemene-voorwaarden/
http://www.zalando.be/zalando-privacy-statement/
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7.2 Zalando en personalisatiemechanismen 

 

In hun privacystatement stelt Zalando gebruik te maken van de volgende mechanismen: 

 

7.2.1 Retargeting 

 

‘Zalando maakt gebruik van retargeting wat mogelijk maakt om u een interessanter aanbod te doen. 

Retargeting is een manier waarmee we kunnen adverteren met producten die u kortgeleden bekeken 

heeft op partner websites om u zo nogmaals een aantrekkelijk aanbod te verschaffen. Wij doen dit 

door u zoekgedrag te analyseren die voortkomt uit uw cookies.’ (http://www.zalando.be/zalando-

privacy-statement/) 

Retargeting is een zeer belangrijke strategie voor webshops, zo ook voor Zalando. Hieronder zie je 

een voorbeeld van een geretargete advertentie van Zalando op de website van Facebook (afbeelding 

2).  Deze advertentie werd bekomen door eerst alle cookies van Zalando te verwijderen. Vervolgens 

werd de website van Zalando bezocht en zonder aan te melden werd op de website gezocht naar het 

merk ‘Birkenstock’ waarbij enkele schoenen aangeklikt  werden. Enkele minuten, bij aanmelding op 

Facebook, zagen we daar onderstaande advertentie. Met als afbeelding een paar sandalen waarop 

we expliciet geklikt hadden. Bij het surfen naar andere websites kwam ook heel vaak een Zalando-

advertentie tevoorschijn met een van de paren die we bekeken hadden.  

 

 
Afbeelding 2 : geretargete advertentie – www.facebook.com 

 

Het is vooral deze retargeting tactiek die voor de bezoeker ook erg waarneembaar is. Ze weten 

immers zelf nog welke producten ze bekeken of in hun winkelmandje plaatsten bij hun bezoek aan 

Zalando. Als dit product later opduikt in advertenties kan er wel een belletje gaan rinkelen. Dat de 

consument oog heeft voor deze tactiek wordt duidelijk uit enkele berichten van Zalando-klanten op 

verschillende consumentenfora of blogs. Een voorbeeld is het bericht met de veelzeggende titel 

‘Help, ik word gestalkt door Zalando!’ waarin een man zijn beklag doet over de gepersonaliseerde 

reclame die hem overal op het internet blijft achtervolgen met de foto’s van een paar jassen die hij 

bekeken had op Zalando. Hij had ondertussen echter al een jas gekocht via een andere website en 

uitte zijn ongenoegen dan ook : ‘Zo langzamerhand vind ik dat Zalando de boel een beetje overdrijft. 

Sterker nog: ik begin een hekel aan Zalando te krijgen. Als dat zo doorgaat kom ik daar niet 

meer!’(Leeuwen, 2011). Maar bij andere bezoekers lijkt de ‘Zalado-achtervolging’ dan weer wel te 

werken, getuige een bericht waarin een man beschrijft hoe hij eerst besloot de bekeken schoenen 

nog niet te kopen. Maar doordat de schoenen hem overal op het internet leken te volgen 

ontwikkelde hij er een soort ‘vertrouwensband’ mee en besloot hij maar liefst 4 paar te kopen. 

http://www.zalando.be/zalando-privacy-statement/
http://www.zalando.be/zalando-privacy-statement/
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Achteraf stelt hij dat hij het retargetingproces wel degelijk begreep en er zich dus welbewust van 

was, maar toch… Hij besluit met: ‘Niets ontziend en meedogenloos werd ik achterna gezeten, 

opgejaagd en uiteindelijk gevangen genomen door een heus winkelwagentje’(Evers, 2011). 

 

7.2.2 Webtrekk 

 

‘At the core, we believe that measuring is the best way to improve performance. We believe that 

optimization and personalization enhance the experience of users and customers all over.’ (Webtrekk, 

n.d.). 

Webtrekk is een oorspronkelijk Duits bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van software 

voor de realtime analyse van ‘raw data’.  Op basis van hun analyse kunnen ze vervolgens 

optimalisatie en personalisatie doorvoeren. Webtrekk helpt hun klanten, waaronder Zalando, met 

het optimaliseren van hun online activiteiten door het aanbieden van digitale ‘intelligente’ 

oplossingen. Ze kunnen zowel instaan voor de strategie, de implementatie of voor training van de 

werknemers van hun klanten (Webtrekk, n.d.). Het bedrijf biedt hun klanten een veelheid van 

diensten en mogelijkheden aan. Voorbeelden hiervan zijn ‘live analytics’ dat de webinhoud live 

optimaliseert of ‘Rich media insights’ dat media content kan analyseren tot in die mate dat ze weten 

welke programma’s of filmpjes worden bekeken, gestopt, doorgespoeld, .. door wie en wanneer. 

Tevens kan het de invloed meten die de online advertenties van hun klanten hebben op het gedrag 

van een consument.  Maar van welke van deze diensten Zalando nu juist gebruik maakt blijft een 

vraagteken. Volgens hun privacystatement maken ze gebruik van technologie van Webtrekk 

‘waarmee persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen voor marketing en optimalisatie 

doeleinden en gebruikersgegevens worden opgesteld onder een pseudoniem’.  

7.2.3 Econda:  

 

Encoda (www.econda.com) is eveneens een Duits bedrijf, gespecialiseerd in web-analytics en 

intelligente aanbevelingssystemen. Voor webshops biedt Econda verschillende diensten aan. Aan de 

hand van deze diensten beloven ze de webshops te optimaliseren. Ze analyseren zowel de online 

marketing campagnes van hun klanten op verschillende kanalen en de sociale media. Daarnaast 

analyseren ze het gedrag van de consumenten op de website van hun klanten en identificeren ze op 

basis daarvan hun interesses. Bijvoorbeeld welke producten ze aanklikken, welke weg ze volgen, of 

ze al dan niet kopen, hoe dit koopproces verloopt, … Deze analyses gebeuren real-time. Al deze data 

wordt doorgegeven aan de online-shops, zoals Zalando. Econda gebruikt zowel ‘raw’ als ‘aggregated 

data’ (Econda, 2014). De raw data bestaat uit de direct geobserveerde data van 1 specifieke 

gebruiker. De aggregated data daarentegen bestaat uit een samenvatting van de data van 1 

specifieke gebruiker in een data file, een samenvoeging.  

 

In het privacystatement van Zalando staat het volgende te lezen over Econda: ‘Om ervoor te zorgen 

dat het ontwerp van de Site op maat gemaakt is en optimaal presteert, zal het programma 

“oplossingen en technologieën/Solutions and Technologies" van Econda GmbH (www.econda.de) niet 

alleen geanonimiseerde persoonsgegevens verzamelen en opslaan, maar ook gebruik maken van 

deze gegevens om gebruiksprofielen door middel van pseudoniemen op te stellen.’   

http://www.econda.com/
http://www.econda.de/
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Indien een consument niet wilt dat Econda zijn gegevens verzamelt en analyseert kan deze zich 

hiervoor uitschrijven, de zogenaamde opt-out optie. De link naar de website waar je dat kan doen is 

tevens opgenomen in het privacystatement van Zalando. De website waar je op terecht komt is 

echter enkel beschikbaar in het Duits en Engels.  

 

In wat volgt bespreken we nog enkele personalisatiemechanismen die door Zalando niet uitgebreid 

vernoemd werden in hun privacystatement maar die we kunnen aantonen aan de hand van enkele 

concrete voorbeelden.  

 

7.2.4 Personalisatie van de webpagina 

Zalando personaliseert op basis van de verzamelde data ook hun eigen webpagina voor de 

gebruikers. Laat ons hetzelfde voorbeeld nemen als eerder en het schoenenmerk ‘Birkenstock’ 

opzoeken op de website, een beetje rondkijken en de website vervolgens verlaten. Wanneer we op 

een later tijdstip terugkeren naar de website zien we dat de voorpagina verandert is. Naast de 

algemene promoties voor de nieuwe collectie en de solden zien we nu een advertentie voor het 

merk ‘Birkenstock’. 

 

Afbeelding 3: Personalisatie webpagina (www.zalando.be) 

Als we nog een beetje verder naar beneden scrollen zien we een balkje verschijnen met daarop 

‘persoonlijke aanbevelingen’ en daaronder foto’s van schoenen van hetzelfde merk of merken met 

een gelijkaardige stijl zoals in dit voorbeeld ‘Art’ en ‘Betula’. Deze balk kwam op de plaats te staan 

waar normaal de ‘topsellers’ staan als je de website voor het eerst bezoekt en ze je bijgevolg nog 

geen persoonlijke aanbevelingen kunnen doen.  
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Afbeelding 4 : Persoonlijke aanbevelingen  (www.zalando.be) 

Verder beschikt de bezoeker ook over de mogelijkheid om een account aan te maken op de website 

van Zalando. Hiertoe dient deze bepaalde persoonlijke gegevens op te geven zoals zijn naam, e-

mailadres, geslacht, … De bezoeker kan zich ook inschrijven voor de nieuwsbrieven van Zalando. 

Wanneer je als geregistreerd lid de website bezoekt zie je het volgende (afbeelding 5): 

 

Afbeelding 5: Profiel – www.zalando.be 

De bezoeker wordt aangesproken met zijn naam en beschikt over ‘Mijn Zalando’, hier kan deze zijn 

gegevens verder aanvullen en wordt een overzicht gegeven van de reeds gedane aankopen. Op basis 

van deze informatie kan Zalando echter ook inschatten in welke producten de bezoeker interesse 

heeft. ‘Mijn verlanglijstje’ versterkt dit nog: hierin kan de consument de artikelen plaatsen die hij 

graag zou hebben zonder ze reeds aan te kopen. Vervolgens wordt de klant op de hoogte gehouden 

van deze artikelen. Indien de prijs zou dalen of er nog maar 1 exemplaar van beschikbaar zou zijn 

krijgt de klant een melding. Hiermee verhoogt Zalando tevens de kans dat de consument toch 

overgaat tot aankoop, dit op een zeer persoonlijke manier.  

 

7.2.5 Personalisatie van e-mail en nieuwsbrieven 

Ook de nieuwsbrieven, waarvoor Zalando-bezoekers zich kunnen inschrijven, zijn gepersonaliseerd. 

Ze spreken de consumenten aan met hun naam en ook de inhoud van de nieuwsbrieven kan 

gepersonaliseerd worden. In sommige e-mails worden ‘persoonlijke aanbevelingen’ gedaan en staan 

afbeeldingen van artikelen ‘die je ook zouden kunnen interesseren’.  
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Afbeelding 6: Gepersonaliseerde e-mail 

 

Dat Zalando gebruik maakt van personalisatietechnieken is zeker. Zowel van enkele erg 

privacyvriendelijke personalisatietechnieken als van enkele privacygevoeligere technieken. Het doel 

van Zalando is het creëren van een unieke relatie met de klant en het verhogen van hun 

bezoekfrequentie en koopgedrag. Maar hoeveel kennis de consument  heeft over de personalisatie 

van Zalando en wat zijn attitude tegenover deze personalisatie is wordt onderzocht in ons 

onderzoek.  Tevens gaan we na of elementen van de consumentenvisie op personalisatie invloed 

kunnen hebben op hun effectief koopgedrag op Zalando.  
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Onderzoek 
 

8 Onderzoeksvragen 
 

De literatuurstudie vormt de basis van het onderzoek. In het eerste deel werd het fenomeen 

‘personalisatie’ uitgebreid besproken, dit met een focus op personalisatie in e-commerce. De 

achterliggende dataverzameling, mechanismen en effectiviteit van personalisatie werden eveneens 

aangehaald teneinde een dieper inzicht te bekomen in de werking ervan. Vervolgens lag de focus op 

de consument en zijn visie op en omgang met personalisatie. Hierbij werden de factoren: 

‘privacybezorgdheid’, ‘attitude omtrent personalisatie’, ‘kennis over personalisatie’ en 

‘waargenomen controle’ besproken.  In het tweede deel van de literatuurstudie werd de case studie: 

de webshop Zalando, aangehaald en werd onderzocht welke personalisatietechnieken Zalando 

gebruikt als belangrijk onderdeel van hun marketingstrategie.  

In dit empirisch luik willen we onderzoeken hoe de consument omgaat met Zalando’s 

personalisatiemechanismen. Dit trachten we eerst te doen door twee aspecten van de 

consumentenvisie op Zalando en diens personalisatietechnieken te vatten, gebaseerd op het 

traditionele tri-componentenmodel voor attitude analyse. Deze aspecten vormen meteen twee 

onderzoeksvragen: 

1) Wat weten consumenten over de personalisatie en bijhorende mechanismen die Zalando 

gebruikt? (Cognitieve component) 

 

2) Wat is de consumenten hun attitude ten opzichte van de personalisatie van Zalando? 

(Affectieve component)  

Vervolgens willen we nagaan in hoeverre de consumentenvisie op personalisatie hun effectief 

koopgedrag beïnvloedt. In de literatuurstudie identificeerden we enkele belangrijke factoren die de 

relatie tussen de consument en personalisatie kunnen schetsen:  

- De attitude omtrent personalisatie 

- De kennis over personalisatie en bijbehorende mechanismen 

- Het gevoel van waargenomen controle 

- De privacybezorgdheid van de consument 

Deze factoren worden in dit onderzoek toegepast op de webshop Zalando. De literatuurstudie geeft 

aan dat deze factoren mogelijk een invloed uitoefenen op het koopgedrag van de consument. Onze 

onderzoeksvraag luidt als volgt:  

3) Welke directe invloed oefenen de variabelen: attitude omtrent personalisatie van Zalando; 

kennis over personalisatie van Zalando; waargenomen controle en privacybezorgdheid uit op 

het koopgedrag van de consumenten op Zalando? 
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Omdat we op basis van de literatuur ook enkele onderlinge relaties tussen de geïdentificeerde 

variabelen verwachten, worden deze relaties ook behandeld als een deel van dit onderzoek. Dit deel 

is exploratief van aard.  

4) Wat zijn de onderlinge relatie van deze variabelen? 

 

9 Hypothesen 

 
Op basis van de literatuurstudie stelden we onderstaande hypothesen op.  

 

Met betrekking tot de beschrijvende analyse (onderzoeksvragen 1 en 2) schuiven we volgende 

hypothesen naar voren: 

 

Hypothese 1: De kennis van de consument omtrent de personalisatie van Zalando en achterliggende 

mechanismen is  gemiddeld niet zo groot.   

Hypothese 2: De gemiddelde consument heeft een positieve attitude tegenover de personalisatie 

van Zalando. 

Met betrekking tot onderzoeksvraag 3, de de directe invloed van de geïdentificeerde factoren op het 

koopgedrag op Zalando bevraagt, schuiven we volgende hypothesen naar voren: 

Hypothese 3: Er is een negatief verband tussen de kennis van de consument omtrent de 

personalisatie van Zalando en het koopgedrag op Zalando.  

Hypothese 4: Er is een positief verband tussen de attitude van de consument omtrent de 

personalisatie van Zalando en het koopgedrag op Zalando.  

Hypothese 5: Er is geen significant verband tussen de privacybezorgdheid van de consument en 

koopgedrag op Zalando.  

Hypothese 6: Er is een positief verband tussen waargenomen controle en het koopgedrag van de 

consument op Zalando. 

Met betrekking tot de onderlinge relaties van de factoren (onderzoeksvraag 4) schuiven we ook 

enkele hypothesen naar voren. Deze zijn evenwel gebaseerd op de literatuurstudie maar zijn eerder 

exploratief van aard. De focus van dit onderzoek ligt immers voornamelijk op de directe invloed van 

de factoren op het koopgedrag.  

Hypothese 7a: Er is een negatief verband tussen de kennis van de consument omtrent de 

personalisatie van Zalando en waargenomen controle.  

Hypothese 7b: Er is een negatief verband tussen de kennis van de consument omtrent de 

personalisatie van Zalando en de attitude ten opzichte van deze personalisatie.  

Hypothese 8a: Er is een negatief verband tussen de privacybezorgdheid van de consument en de 

attitude omtrent de personalisatie van Zalando.  
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Hypothese 8b: Er is een negatief verband tussen privacybezorgdheid en waargenomen controle.   

Hypothese 9: Er is een positief verband tussen waargenomen controle en de attitude van de 

consument omtrent de personalisatie van Zalando.  

Op basis van deze hypothesen kunnen we onderstaand model (figuur 3) naar voren schuiven dat 

getoetst zal worden: 

 

Figuur 3 : Vooropgestelde model 

Aan de hand van dit model gaan we na in hoeverre de vooropgestelde variabelen invloed hebben op 

het koopgedrag van de consument. Tevens worden enkele onderlinge relaties getoetst aan de hand 

van bovenstaande hypothesen.  

 

10 Methode 

10.1 Dataverzameling 

 

Dit onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van een online survey die werd opgesteld en afgenomen 

aan de hand van het softwareprogramma ‘Qualtrics’ (http://www.qualtrics.com/ ). Deze survey is 

integraal terug te vinden als bijlage.  De survey werd verdeeld onder personen die de website van 

Zalando het afgelopen jaar bezocht hadden. De respondenten werden verzameld door oproepen te 

plaatsen op allerhande Belgische online fora, het uitsturen van mails en het persoonlijk aanspreken 

van heel wat personen en studenten. De respondenten werden aangespoord om de link naar de 

survey door te sturen naar familie/vrienden/kennissen, de zogenaamde sneeuwbalmethode. De 

dataverzameling begon op 29 juni 2014 en werd afgesloten op 15 juli 2014. 

 

Met de bedoeling om ‘missing data’ zo veel mogelijk te beperken kregen de respondenten een 

melding te zien wanneer ze een vraag hadden overgeslagen. Tevens waren er 2 voorwaarden 

ingebouwd om opgenomen te worden in het onderzoek. Allereerst het thuis beschikken over een 

computer met internetverbinding. Verder moesten de respondenten de website van Zalando het 

afgelopen jaar bezocht hebben. Respondenten die aangaven niet aan deze voorwaarden te voldoen 

http://www.qualtrics.com/
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werden meteen doorverwezen naar het einde van de survey en werden geweerd uit de analyse en 

resultaten.  

10.2 Dataverwerking 

 

We willen het effect van enkele variabelen op koopgedrag nagaan evenals de onderlinge relaties van 

deze variabelen onderzoeken (cf. figuur 1). Dit komt neer op het onderzoeken van meervoudige 

relaties tussen afhankelijke en onafhankelijke variabelen. We doen dit aan de hand van ‘Structural 

Equation Modeling’ (Hair, Black, Babin & Anderson, 2009) waarbij gebruik werd gemaakt van de 

statistische programma’s ‘AMOS’ en ‘SPSS’.  

10.2.1 Metingen 

 

De gebruikte constructen in dit onderzoeksmodel werden gemeten aan de hand van multi-item 

schalen. Deze items werden opgenomen in het meetmodel om ook de errortermen van deze schalen 

mee te nemen in de analyse. De verschillende constructen in deze studie werden als volgt gemeten: 

 

Kennis en overtuigingen omtrent de personalisatie(mechanismen) van Zalando 

‘Kennis omtrent personalisatie’ werd gemeten aan de hand van 9 stellingen die beweringen doen 

over Zalando en hun personalisatie. De respondenten moesten aangeven of deze stellingen volgens 

hun juist of fout zijn; er werd ook een ‘weet ik niet’-categorie voorzien. De stellingen zijn gebaseerd 

op voorgaande onderzoeken (Turow, 2003; Turow et al, 2005; Alreck & Settle, 2007; Park, Campbell 

& Kwak, 2012) maar werden aangepast aan onze case studie: Zalando. De 9 dichotome items werden 

vervolgens gebruikt om een optelbare index te creëren waarbij de juiste antwoorden ‘1’ kregen 

toegewezen en de foute antwoorden (of de weet ik niet-categorie) een ‘0’. Deze schaal was 

betrouwbaar (M = 6.56 ; SD = 2.62 ; Kuder-Richardson 20 = 0.85).  

Attitude omtrent de personalisatie van Zalando 

‘Attitude omtrent de personalisatie van Zalando’ werd gemeten aan de hand van 9 stellingen die 

verschillende aspecten van de personalisatie van Zalando schetsen. Deze zijn gebaseerd op 

voorgaand onderzoek (Turow, 2003; Turow et al, 2005; Alreck & Settle, 2007; Park, Campbell & 

Kwak, 2012) maar toegepast op Zalando. De respondenten moesten aangeven in welke mate ze 

akkoord gaan met de stellingen op een 5-punten likert schaal. Op basis van de factoranalyse werd 

besloten om enkel de sterkste items over te houden, deze met een factorlading groter dan 0,7, in 

functie van de sterkte van ons uiteindelijke model (Hair et al, 2009). Attitude omtrent personalisatie 

werd uiteindelijk gemeten aan de hand van 4 items die samen een betrouwbare schaal vormen 

(Chronbach’s Alpha = 0.82 ; M = 2.96 ; SD = 0.88 ). 

Privacybezorgdheid 

In de literatuur zijn vele uitgebreide schalen voorhanden om privacybezorgdheid te meten. Wij willen 

privacybezorgdheid meten in het licht van personalisatie. Daarom opteren we voor de schaal die Yu 

en Cude (2009) gebruikten, deze meet privacybezorgdheid omtrent gepersonaliseerde reclame. Deze 

schaal werd, met het oog op onze case studie, uitgebreid naar gepersonaliseerde diensten. De schaal 

omvat 5 stellingen waarbij de respondent moet aangeven in welke mate hij hiermee akkoord gaat 

aan de hand van een 5-punten likertschaal. Op basis van de factoranalyse werd besloten om het 
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zwakste item te verwijderen. De overige 4 items vormen een betrouwbare schaal met een 

Chronbach’s Alpha van 0.855 (M = 3.59 ; SD = 0.81).  

 

Waargenomen controle 

Met deze variabele wordt gemeten in welke mate de consumenten het gevoel hebben dat ze de 

personalisatie van Zalando kunnen controleren. Dit werd gemeten aan de hand van 8 stellingen die 

gebaseerd zijn op de schaal van Spiekermann (2008) maar lichtjes aangepast werden aan onze case 

Zalando. De respondenten moesten aangeven in welke mate ze akkoord zijn met deze stellingen aan 

de hand van een 5-punten likertschaal. Op basis van de factoranalyse werd besloten enkel de vier 

sterkste items over te houden met een factorlading groter dan 0,7. De overgebleven items vormden 

samen een betrouwbare schaal met een Chronbach’s Alpha van 0.82 (M = 2.14 ; SD = 0.8).  

 

Koopgedrag op Zalando 

Het koopgedrag op Zalando wordt gemeten aan de hand van twee items. Enerzijds door het aantal 

producten dat de respondent reeds had gekocht op Zalando (ongeacht of ze deze producten 

terugstuurden of niet) (M = 4.53 ; SD = 8.35) en anderzijds door het bedrag dat de respondent in 

totaal reeds uitgaf op de website, uitgedrukt in euro (M = 153.48 ; SD = 287.96). Deze twee 

variabelen waren echter niet normaal verdeeld doordat er veel respondenten waren die nog nooit 

iets gekocht hadden. Een logaritmische transformatie kan dan gebruikt worden om de scheve 

verdeling recht te trekken, we maakten gebruik van een log10-transformatie (Hair et al, 2009). Deze 

transformatie van de afhankelijke variabele wijzigt wel de interpretatie van eventuele effecten. De 

transformatie zorgt er immers voor dat de verschillen tussen grote waarden minder belangrijk 

worden en de verschillen tussen de kleine waarden groter. Dit valt evenwel in te passen in ons 

onderzoek, het verschil tussen geen of 1 product aangekocht is hier belangrijker dan het verschil 

tussen een 10e of 11e aangekocht product. De drempel van een eerste aankoop is immers groter dan 

die van een 10e aankoop. De twee variabelen vormen samen een betrouwbare schaal (Chronbach’s 

Alpha = 0.76). 

 

4 Steekproef 
 

In totaal werden 479 respondenten verzameld, 351 surveys werden volledig ingevuld. Niet al de 

respondenten voldeden echter aan de gestelde voorwaarden: het thuis beschikken over een 

computer met internetverbinding en het bezocht hebben van de website van Zalando het afgelopen 

jaar. Deze respondenten werden geweerd uit de analyses en resultaten. Nog twee andere 

respondenten werden geweerd uit de resultaten wegens repetitieve antwoorden. Uiteindelijk bleven 

er 259 bruikbare respondenten over die gebruikt werden voor analyse (N = 259). 

 

De steekproef bestaat voornamelijk uit vrouwen (81%). De leeftijdsverdeling toont aan dat er 

voornamelijk jongeren tussen de 18 en 24 jaar deelnamen en dat de oudere generatie vanaf 45 jaar 

minder sterk vertegenwoordigd is (M = 27.6, SD = 9.76). Dit vormt echter geen probleem voor de 

resultaten aangezien de reclame van Zalando zijn pijlen vooral op vrouwen richt en de klanten van 

Zalando voornamelijk vrouwen zijn tussen de 25 en 45 jaar (InfoNu, 2012). De opleidingsgraad van de 
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respondenten was eerder aan de hoge kant. De belangrijkste demografische gegevens van de 

respondenten zijn samengevat in tabel 1, de percentages zijn afgerond.  

 
Tabel 1 

 

5 Resultaten en bespreking 

5.1 Beschrijvende analyses 

5.1.1 Kennis van de consument omtrent de personalisatie van Zalando 

 

Om na te gaan hoeveel de consument weet over de online personalisatiemechanismen van Zalando 

werden 9 stellingen voorgeschoteld aan de respondenten. Vervolgens moesten ze aangeven of deze 

stellingen volgens hen juist of fout waren, er was tevens een ‘weet ik niet’-categorie voorzien. In 

tabel 2 worden deze stellingen weergegeven met bijbehorende antwoordpercentages. Het juiste 

antwoord werd in de tabel telkens onderstreept. 

 
Stelling Fout Weet ik 

niet 

Juist 

Zalando bewaart informatie van consumenten die de website 
bezoeken.  

7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       14% 79% 

Zalando kan zien wie de website al eens eerder bezocht heeft. 5% 10% 85% 

Zalando weet welke pagina’s of producten een bezoeker van hun 
website bekijkt. 

6% 8% 86% 

Zalando weet niets over de bezoekers van hun website tenzij deze 
expliciet informatie vrijgeven of een registratieformulier invullen. 

70% 15% 15% 

Zalando kan, op basis van mijn gedrag op de website en de informatie 
die ze hebben over mij, de website aanpassen aan mij. 

12% 13% 76% 

Zalando weet niet welke producten een bezoeker in het online 
winkelmandje plaatst als de bezoeker de website verlaat zonder iets te 
kopen. 

76% 15% 9% 
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Zalando maakt gebruik van derde partijen om gebruikersinformatie te 
analyseren en op die manier te helpen bij het optimaliseren van hun 
website. 

9% 34% 58% 

Door het surfen op de website van Zalando ga ik er automatisch mee 
akkoord dat Zalando cookies op mijn computer plaatst. 

25% 25% 50% 

Zalando kan, op basis van mijn gedrag op de website en de informatie 
die ze hebben over mij, hun advertenties aanpassen aan mij. 

10% 12% 78% 

Tabel 2 
 

De overgrote meerderheid van de respondenten weet dat Zalando informatie bewaart over de 

websitebezoeker, kan zien of deze de website al eerder bezocht heeft en welke pagina’s of 

producten deze bekijkt en in het winkelmandje plaatst. Een grote meerderheid wist bovendien dat 

Zalando, op basis van de verzamelde informatie, de website en hun advertenties kon aanpassen aan 

de individuele klant.   

Een opvallend resultaat was dat slechts de helft van de respondenten wist dat ze, door het surfen op 

de website van Zalando, automatisch akkoord gaan met de cookies die Zalando op hun computer 

plaatst. Dit is weinig in vergelijking met de andere stellingen, vooral omdat Zalando verplicht 

onderstaande cookieverklaring weergeeft op hun homepagina: 

 

Cookieverklaring Zalando ; Bron : www.zalando.be 

Deze verklaring lijkt zijn effect dus een beetje te missen. In België is deze cookieverklaring verplicht 

maar dienen de bezoekers geen expliciete toestemming te geven (De Juristen, n.d.).  

Dat Zalando gebruik maakt van derde partijen (zoals Webtrekk en Econda) die de gegevens 

analyseren en de pagina’s optimaliseren was eveneens minder gekend onder de respondenten. Toch 

was het nog steeds een meerderheid, 58%, die er weet van had.  

Over het algemeen schetst dit een beeld van een goed geïnformeerde consument die zich 

weldegelijk bewust is van de gegevensverzameling en personalisatiemechanismen waarvan Zalando 

gebruik maakt. In dit onderzoek is dus geen sprake van een naïeve onwetende consument. In 

tegenstelling tot wat MacDonald & Cranor (2010) en Jai et al (2013) vooruitschuiven lijkt de 

consument zich weldegelijk bewust te zijn van de personalisatie en achterliggende mechanismen. De 

cijfers die we in dit onderzoek bekomen komen eerder overeen met de cijfers die Alreck & Settle 

naar voren schuiven. In hun onderzoek wist 53% van de respondenten dat online webshops kunnen 

nagaan welke producten bezoekers in hun winkelmandje plaatsen, in ons onderzoek is dit maar liefst 

76%. Een recent onderzoek van Jai et al (2013) concludeerde dat slechts 37% van de respondenten 

wist dat sommige websites derde partijen toestaan om cookies te plaatsen op de computer van de 

gebruiker om zo hun gedrag na te gaan en te analyseren. In ons onderzoek bedraagt dit iets meer, 

58%.  

Indien we een somschaal maken van de 9 items, waarbij we 1 toekennen aan een juist antwoord en 

een 0 aan een fout antwoord, bekomen we een gemiddelde score van 6.56 op 9. Een behoorlijk hoge 

gemiddelde score dus. Dit kan evenwel te maken hebben met de stijgende media-aandacht voor 

gegevensverzameling en personalisatie en de duidelijke aanwezigheid ervan bij Zalando.  
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Hierdoor verwerpen we hypothese 1 die ervan uitging dat de consument gemiddeld geen grote 

kennis bezat omtrent de personalisatie van Zalando en achterliggende mechanismen. 

 

5.1.2 Attitude van de consument ten opzichte van de personalisatie van Zalando 

 

Om de attitude van de consument ten opzichte van de personalisatie van Zalando na te gaan 

schotelden we de respondenten 9 stellingen voor die uitspraken deden over de personalisatie van 

Zalando. De respondenten moesten aangeven in welke mate ze akkoord waren met de stellingen aan 

de hand van een 5-punten likertschaal. In tabel 3 staan de stellingen beschreven met het 

overeenkomstig percentage van de respondenten dat neutraal, eens of oneens was. Voor deze tabel 

werd de 5-puntenschaal dus gereduceerd om het overzichtelijker te maken. De percentages werden 

afgerond.  

Stelling Oneens Neutraal Eens 

Zalando weet te veel over mij. 26% 38% 36% 

Als Zalando de inhoud van hun website aanpast aan mijn behoeften 
vind ik dit handig.  

22% 25% 53% 

Als ik gepersonaliseerde aanbiedingen ontvang van Zalando, vind ik 
deze opdringerig.  

29% 26% 45% 

Als ik naar Zalando surf wil ik liever dezelfde website en aanbiedingen 
te zien krijgen als iedereen. 

23% 26% 51% 

Als Zalando gebruik maakt van personalisatie, dan is dat om mij als 
klant zo veel mogelijk voordelen te bieden. 

34% 26% 41% 

Ik verkies dat Zalando hun website en (reclame)aanbiedingen afstemt 
op mijn persoonlijke behoeften en interesses boven een 
gestandaardiseerde website en aanbiedingen. 

38% 28% 34% 

Als Zalando mij persoonlijk aanspreekt in hun e-mails, vind ik dit 
aangenaam. 

27% 38% 35% 

Als Zalando mij op hun website ‘persoonlijke aanbevelingen’ laat zien, 
vind ik dit positief.  

21% 25% 54% 

“Zalando maakt gebruik van retargeting wat mogelijk maakt om u een 
interessanter aanbod te doen. Retargeting is een manier waarmee we 
kunnen adverteren op partner websites met producten die u 
kortgeleden bekeken heeft om u zo nogmaals een aantrekkelijk 
aanbod te verschaffen. Wij doen dit door uw zoekgedrag te 
analyseren die voortkomt uit uw cookies. “ Als ik dit zou lezen in het 
privacystatement van Zalando bezorgt me dat een onaangenaam 
gevoel.  

31% 20% 50% 

Tabel 3 

De resultaten geven een erg verdeeld beeld weer. Er is amper een meerderheid te vinden die het 

eens of oneens is met een stelling. Als we de stellingen als schaal nemen, vinden we een gemiddelde 

score van 2.94 (SD = 0.75). Aangezien de stellingen gemeten zijn op een 5-puntenschaal ligt het 

gemiddelde net aan de positieve kant. Gemiddeld staat de consument in onze steekproef dus eerder 

positief tegenover de personalisatie van Zalando, wat hypothese 2 bevestigd. Ongeveer de helft van 

de respondenten stelt dat ze de persoonlijke aanbiedingen van Zalando handig vinden evenals de 

‘persoonlijke aanbevelingen’. Toch geeft 51% aan liever dezelfde aanbiedingen te zien te krijgen als 

iedereen. Slechts 35% vindt het aangenaam om met hun naam aangesproken te worden in de e-

mails van Zalando.  
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Uit de literatuurstudie kwam een dubbelzinnig beeld naar voren omtrent de attitude van de 

consument naar personalisatie toe. Aan de ene kant bleek dat de consument eerder negatief staat 

tegenover personalisatie en bijhorende mechanismen (Tsang, Ho & Liang, 2004; Crombags, Doorn, 

Hoeksta, Krumm & Sebregts, 2010). Ander onderzoek toont aan dat personalisatie net kan zorgen 

voor een positieve attitude (Gervey & Lin, 2000; Sheng & Nah, 2008). Deze verdeeldheid wordt niet 

helemaal uitgeklaard door bovenstaande resultaten, die net aangeven dat de consument niet 

unaniem positief of negatief staat ten opzichte van de personalisatiemechanismen van Zalando. 

Maar de attitude naar personalisatie toe zou heel contextgebonden zijn (Leon, Cranor, Shay & Wang, 

2012) waarbij de attitude negatiever wordt naarmate de context gevoeliger lijkt. In het geval van e-

commercewebsites werd personalisatie zelfs aangegeven als wenselijk door de consument (Agarwall, 

Shrivastava, Jaiswal & Panjwani, 2013). Dit komt overeen met de gemiddeld eerder positieve attitude 

naar de personalisatie van Zalando toe in onze steekproef, al was dit gemiddelde maar heel nipt aan 

de positieve kant.  

 

5.2 Verklarend model 

 

Op basis van de literatuurstudie werden enkele mogelijke factoren gevonden die een invloed kunnen 

uitoefenen op het koopgedrag van de consument op e-commercewebsites, in dit geval Zalando. In dit 

deel wordt onderzocht welke invloed deze factoren al dan niet uitoefenen op het koopgedrag van de 

consument. Het vooropgestelde model werd getoetst aan de hand van Structural Equation Modeling. 

Het resultaat van deze analyse wordt in figuur 4 weergegeven met bijbehorende gestandaardiseerde 

regressiegewichten en significantieniveaus. De volle pijlen geven een significante relatie weer (p < 

0,05), de stippellijnpijlen geven een niet-significante relatie weer (p > 0,05). 

 

Figuur 4 
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5.2.1 Evaluatie van de model fit 

 

Verschillende  goodness-of-fit-indicatoren tonen aan dat ons model over een acceptabele model fit 

beschikt, dit wijst erop dat ons model goed past bij de data.  Met χ2 (82, N = 259) = 156.195, p < 

0,001. Een Comparative Fit Index (CFI) = 0.96, Tucker-Lewis Indes (TLI) = 0.949 en root mean square 

of approximation (RMSEA) = 0.059. Al deze waarden tonen een goede modelfit aan volgens Hair et al 

(2009) rekening houdende met de steekproefomvang en het aantal geobserveerde variabelen. Ook 

volgens Hu en Bentler (1999) en Byrne (2001) zijn deze cijfers indicatie van een goede model fit.  

 

In wat volgt bespreken we het antwoord op onze derde onderzoeksvraag. Met name: beïnvloeden 

‘kennis omtrent personalisatie’, ‘attitude omtrent personalisatie’, ‘privacybezorgdheid’ en 

‘waargenomen controle’ het koopgedrag van de consument op Zalando?    

 

5.2.2 De invloed op koopgedrag op Zalando 

 

Allereerst vermelden we hier nogmaals dat de twee items die samen ‘koopgedrag’ meten een log-

transformatie ondergingen waardoor de interpretatie van eventuele significante effecten wijzigt.  

 

We bemerken dat het vooropgestelde model slechts 4% van de variantie in koopgedrag kan 

verklaren (R² = 0.042). De variabelen ‘kennis omtrent personalisatie’, ‘attitude omtrent 

personalisatie’, ‘waargenomen controle’ en‘privacybezorgdheid’ verklaren samen dus 4% van de 

variantie in koopgedrag. Dit is een erg klein percentage. Uiteraard zijn er nog ontzettend veel andere 

factoren in de realiteit aanwezig die het koopgedrag van de consumenten op Zalando beïnvloeden en 

die niet werden opgenomen in dit model. Het doel van deze studie is tevens niet om koopgedrag 

exact te voorspellen, wel om een exploratief onderzoek uit te voeren dat de eventuele invloed van 

de vooropgestelde factoren op koopgedrag onderzoekt. Bovendien neemt de lage verklaarde 

variantie niet weg dat er significante relaties gevonden werden die een invloed kunnen hebben op 

koopgedrag. Deze worden hieronder besproken.  

De residuelen van de voornaamste afhankelijke variabele, ‘koopgedrag op Zalando’, waren echter 

niet normaal verdeeld. Volgens Hair et al (2009) is dit echter niet zo’n groot probleem bij een 

steekproefomvang  van 200 of meer (N > 200).  

 

5.2.2.1 De invloed van kennis 

 

Kennis omtrent de personalisatie van Zalando is de cognitieve component in dit model. Dit is een 

belangrijk  begrip bij het fenomeen personalisatie omdat voorgaand onderzoek duidelijk maakt dat 

niet elke consument evenveel weet over personalisatie en achterliggende mechanismen (MacDonald 

& Cranor, 2010; Jai Burns & King, 2013; Alreck & Settle, 2007).  Het beschrijvend onderzoeksdeel 

toonde aan dat de consumenten in onze steekproef over vrij veel kennis beschikken omtrent de 

personalisatie en bijbehorende mechanismen waar Zalando gebruik van maakt (cf. supra). Stijgende 
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kennis zou volgens Jai et al (2013) echter gepaard kunnen gaan met meer zorgen bij de consument 

die de koopintentie kunnen doen afnemen.  

 

Onze hypothese was bijgevolg dat meer kennis omtrent de personalisatie van Zalando het 

koopgedrag kan doen dalen,  een negatieve relatie werd vooropgesteld. Hypothese 3 werd echter 

niet bevestigd in de resultaten van het onderzoek. Er werd een significant positieve relatie 

waargenomen tussen kennis en koopgedrag (p = 0.034), waarbij stijgende kennis zorgde voor een 

grotere kans op verhoogd koopgedrag. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat consumenten die 

reeds veel gekocht hebben op Zalando waarschijnlijk meer in contact gekomen zijn met de 

personalisatietechnieken van Zalando en hier aldus ook meer weet van hebben. Verder kan ook de 

context van onze case Zalando hier aangehaald worden als mogelijke verklaring, een webshop die 

schoenen en fashionartikelen verkoopt. Dit is een context die helemaal niet zo gevoelig is en waarin 

personalisatie zelfs vaker aangegeven wordt als wenselijk (Agarwall, Shrivastava, Jaiswal & Panjwani, 

2013).  

Uit de literatuurstudie bleek dat veel consumenten en (consumenten)organisaties pleitten voor een 

transparantere weergave van de gebruikte personalisatiemechanismen in een privacystatement. Op 

die manier hopen ze de kennis van de consument te verhogen (Alreck & Settle, 2007). Deze stijgende 

kennis kan zorgen voor een beter geïnformeerde consument die bewuster keuzes kan maken. De 

resultaten van ons onderzoek geven aan dat deze toenemende kennis niet automatisch tot negatieve 

gevolgen hoeft te leiden voor de e-commerce.  

 

5.2.2.2 De invloed van attitude ten opzichte van personalisatie 

 

De attitude omtrent de personalisatie van Zalando is een affectieve component in dit onderzoek. Een 

attitude kan invloed hebben op het gedrag  of de gedragsintentie die een individu zal stellen (Ajzen, 

1991). Als vuistregel geldt hier dat een positieve attitude meestal zorgt voor verhoogde 

gedragsintenties.  

In navolging hiervan werd een positieve relatie vooropgesteld tussen ‘attitude omtrent de 

personalisatie van Zalando’ en koopgedrag. Er was inderdaad sprake van een positief effect, maar dit 

effect bleek niet significant te zijn (p = 0.369). Volgens dit onderzoek is er dus geen directe invloed 

van attitude omtrent personalisatie op koopgedrag, waardoor hypothese 4 verworpen wordt.  

Dit resultaat lijkt erop te wijzen dat de attitude van de consument ten opzichte van personalisatie 

(nog) niet doorweegt op hun koopgedrag. Een mogelijke verklaring voor deze niet-significante relatie 

is dat de ‘attitude ten opzichte van de personalisatie van Zalando’ eigenlijk deel uitmaakt van de 

algehele attitude van de consument ten opzichte van Zalando. Het kan evenwel zijn dat de attitude 

ten opzichte van de personalisatie een indirecte invloed uitoefent op het koopgedrag van de 

consument. De relatie tussen deze twee kan misschien gemedieerd worden door de algehele 

attitude van de consument ten opzichte van Zalando. Een andere mogelijke verklaring is dat de 

attitude van de consument niet altijd aansluit bij hun effectief gedrag. Tevens is attitude een enorm 

multidimentioneel begrip dat moeilijk gevat kan worden door een enkelvoudige score die de 
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algemene positieve of negatieve attitude van een consument ten opzichte van de personalisaite 

weergeeft (Ajzen & Fishbein, 2005; Allport, 1935).   

 

5.2.2.3 De invloed van privacybezorgdheid 

 

Het effect van privacybezorgdheid op gedrag is een  onderwerp dat veel aandacht geniet in de 

wetenschappelijke wereld. Hierbij heb je aan de ene kant de privacyparadox (Barnes, 2006; Fraser & 

Dutta, 2008; Gross & Acquisti, 2005; Thewal, 2008; Lewis, Kaufman & Christakis, 2008; Fischer-

Hübner, Hansen, Leenes & Zhang, 2011; Preibush, 2013) waarbij gesteld wordt dat 

privacybezorgdheid niet automatisch leidt tot gedrag om deze privacy te beschermen.   

Aan de andere kant zijn er onderzoeken die stellen dat privacybezorgdheid een heuse belemmering 

kan zijn voor e-commerce en hun groei in de weg kan staan (Nam, Song, Lee & Park; Javis, 2000). De 

zogenaamde ‘personalisatie-privacy-paradox’ stelt immers dat consumenten best positief staan 

tegenover personalisatie wat resulteert in een positieve attitude, maar dat de privacybezorgdheid 

deze voordelen kan overbruggen. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot een negatieve attitude en 

verlaagde koopintenties (Awad & Krishan, 2006).   

In dit onderzoek gingen we uit van de nulhypothese waarbij er geen significante relatie is tussen 

privacybezorgdheid en koopgedrag. Hypothese 5 werd bevestigd in dit onderzoek: we vonden geen 

significante relatie tussen privacybezorgdheid en koopgedrag (p = 0.547). Het lijkt er dus op dat 

mensen bezorgd kunnen zijn omtrent hun privacy maar dit toch geen invloed laten hebben op hun 

online koopgedrag. Dit resultaat sluit echter niet uit dat privacybezorgdheid een belangrijke rol 

speelt bij personalisatie. De privacybezorgdheid bij de consument lijkt immers enkel toe te nemen 

(Anton, Earp & Young, 2010). Preibusch (2013) stelt bovendien dat privacybezorgdheid bij de 

consument vooral invloed kan hebben op de consumptiekeuze tussen verschillende concurrenten. 

Als een consument bijvoorbeeld een paar schoenen wil kopen dat op webshop X en webshop Y te 

koop is, dan kan hij door zijn privacybezorgdheid de voorkeur geven aan de webshop die zijn privacy 

het meest beschermt.   

Voorgaand onderzoek definieert de relatie tussen consumenten en marketing gebaseerd op hun 

persoonlijke gegevens als een ‘sociaal contract’ waarbij consumenten voordelen verwachten voor de 

opgegeven privacy (Luo, 2002; Milne & Gordon, 1993). Bovenstaand resultaat lijkt aan te tonen dat, 

in het geval van Zalando, de voordelen van personalisatie nog steeds opwegen tegen de 

privacykosten ervan.  

 

5.2.2.4 De invloed van waargenomen controle 

 

Volgens de ‘theory of planned behavior’ kan waargenomen controle een invloed uitoefenen op 

gedrag (Ajzen, 1991; Zimmerman, Noar, Chaisamrej & Thomas, 2005). Als vuistregel wordt er 

verwacht dat een grotere mate van waargenomen controle, leidt tot een grotere intentie om een 

bepaald gedrag te vertonen (Ajzen, 2002).  Bijgevolg luidt onze hypothese dan ook dat er een 

positieve relatie bestaat tussen waargenomen controle en koopgedrag op Zalando.  
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Hypothese 6 wordt bevestigd in ons onderzoek, waargenomen controle oefent een significante 

positieve invloed uit op koopgedrag (p = 0,044). Consumenten een gevoel van controle bezorgen kan 

dus een positief effect hebben op hun koopgedrag. Dit resultaat sluit aan bij de oproep van talloze 

onderzoekers om controlemechanismen in te bouwen in personalisatiesystemen. Deze 

controlemechanismen moeten de consument meer inbreng geven in welke data van hun verzamelt 

mag worden en voor welke personalisatiedoeleinden deze gebruikt mogen worden (Malhotra, Kim & 

Agarwal, 2004; Culnan & Armstrong, 1999; Cranor, 2004; Toch, Wang & Cranor, 2010). Verder 

onderzoek is nodig naar de wenselijkheid van deze controlesystemen en de haalbaarheid hiervan.  

Onze survey vroeg de consumenten alvast in hoeverre zij graag meer controle zouden hebben over 

welke data Zalando van hen verzamelt en hoe deze gebruikt worden. De resultaten hiervan zijn 

weergegeven in figuur 5 en 6.   

   

Figuur 5       Figuur 6 

Maar liefst 77% van de respondenten gaf aan dat ze het positief zouden vinden om meer controle te 

hebben over welke gegevens Zalando allemaal verzamelde. Dit percentage lag nog hoger, 82%, als 

het aankwam op meer controle over hoe Zalando de verzamelde gegevens gebruikt. Dit zijn hoge 

cijfers die een indicatie geven van de grote wens van de consumenten om meer controle te 

verwerven over de dataverzameling en het gebruik ervan voor personalisatiedoeleinden.  

De implementatie van deze wens naar meer controle is echter niet zo eenvoudig. Vooral de e-

commerce bedrijven zelf staan niet te popelen om dergelijke controlemechanismen te introduceren 

omdat deze inzicht zouden kunnen geven in hun personalisatiestrategieën (Toch, Wang & Cranor). 

Maar de controlemechanismen kunnen ook voordelen opleveren voor de e-commerce: onderzoek 

van Taylor (1979) toonde reeds aan dat het verhogen van controlegevoel de weerstand van de 

consument kan verminderen. Verder dient de consument ook over voldoende kennis te beschikken 

om de controlemechanismen op een goede manier te kunnen gebruiken. Verder onderzoek dringt 

zich hier dus op. We verwachten immers dat dit controleaspect in de toekomst steeds een 

belangrijkere rol zal gaan spelen.  
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Naast de directe invloed van de geïdentificeerde factoren op het koopgedrag van de consument op 

Zalando, die we hierboven bespraken, willen we ook de onderlinge relaties van deze factoren nagaan 

aan de hand van ons model. De belangrijkste bevindingen en relaties worden hieronder besproken.  

 

 

5.2.3 De onderlinge relaties in het model 

 

De verschillende factoren oefenen niet enkel een invloed uit op koopgedrag maar beïnvloeden 

tevens elkaar. Ook voor deze onderlinge relaties werden enkele hypothesen opgesteld en getoetst. 

Dit onderzoeksgedeelte is eerder exploratief van aard en wil een dieper inzicht bieden in de 

wisselwerking tussen de verschillende variabelen in dit onderzoek. De resultaten tonen aan dat de 

verschillende aspecten van de consumentenhouding ten opzichte van de personalisatie van Zalando 

wel degelijk invloed hebben op elkaar. Deze onderlinge relaties worden hieronder besproken. 

  

Er werd een  significant negatief verband waargenomen tussen kennis over de personalisatie van 

Zalando en het gevoel van waargenomen controle (p < 0.001). Hypothese 7a werd bevestigd. Met 

andere woorden: over hoe meer kennis een consument beschikt, hoe minder controlegevoel deze zal 

waarnemen. We kunnen er dus van uitgaan dat, hoe geinformeerder de consument is, hoe lager het 

waargenomen controlegevoel ligt.  

Dit resultaat kan erop duiden dat waargenomen controle de relatie tussen ‘kennis’ en ‘koopgedrag’ 

medieert. Deze eventuele mediatie werd in dit onderzoek getoetst aan de hand van een bootstrap 

met 1000 bootstrap samples (Cheung & Lau, 2008). Het gestandaardiseerd indirect effect van kennis 

op koopgedrag (-0.064) viel echter binnen het 95%-betrouwbaarheidsinterval [-0.16 , 0.034], 

waardoor we de nulhypothese niet kunnen verwerpen en er dus geen sprake is van mediatie in dit 

onderzoek.  

Verder verwachtten we een samenspel tussen cognitie en attitude (Marcus, Neuman & Mackuen, 

2000). Kennis oefende in dit onderzoek een significant positieve invloed uit op de attitude ten 

opzichte van personalisatie (p > 0.001). Deze bevinding verwerpt hypothese 7b, waarin we een 

negatieve relatie vooropstelden. Deze uitkomst valt echter wel te verklaren. De context waarin we 

deze relatie testen is die van Zalando, een webshop voor kledij en schoenen, een niet zo gevoelige 

context dus. De personalisatiemechanismen van Zalando dient men dus niet echt te vrezen, 

waardoor meer kennis over deze mechanismen niet zal leiden tot een negatievere attitude. Deze 

uitkomst brengt tevens enkele belangrijke implicaties met zich mee voor e-commerce. Vaak zijn deze 

immers heel onduidelijk over de gebruikte personalisatiemechanismen in hun privacystatements en 

proberen zij zo min mogelijk informatie hieromtrent prijs te geven (Alreck & Settle, 2007). Maar 

stijgende kennis over personalisatie toont hier net een positievere attitude aan. Het zou dus een 

positieve evolutie kunnen zijn moest de e-commerce volledigere en transparantere 

privacystatements opstellen waarin duidelijk omschreven wordt van welke gegevens ze gebruik 

maken en tot welke doeleinden deze gebruikt worden. Dit zorgt ervoor dat een goed geïnformeerde 

consument gefundeerde beslissingen kan nemen en dat privacybezorgdheid die voortkomt uit 

onwetendheid eveneens aangepakt kan worden.  
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In dit onderzoek werd er geen significante invloed gevonden van privacybezorgdheid op koopgedrag. 

Maar er is wel sprake van een significant negatief verband tussen privacybezorgdheid en de attitude 

van de consument ten opzichte van de personalisatie van Zalando (p < 0.001). Hypothese 8a werd 

bevestigd. Dit toont aan dat het privacybezorgdheidsaspect van personalisatie toch ook zeker een rol 

speelt in onze case Zalando. Tevens werd er een significant negatieve relatie gevonden tussen 

privacybezorgdheid en waargenomen controle (p = 0.002). Hypothese 8b werd dus eveneens 

bevestigd. Deze resultaten wijzen beide op het belang van privacybezorgdheid. Iemand die 

privacybezorgder is zal minder controlegevoel waarnemen. 

 Uit deze bevinding zouden we kunnen afleiden dat waargenomen controle eventueel de relatie 

tussen privacybezorgdheid en koopgedrag op Zalando medieert. Dit werd opnieuw getest aan de 

hand van een bootstrap met 1000 bootstrap samples (Cheung & Lau, 2008). Het gestandaardiseerd 

indirect effect van privacybezorgdheid op koopgedrag (-0.083) viel echter binnen het 95% 

betrouwbaarheidsinterval [-0.214 , 0.025], waardoor we de nulhypothese niet kunnen verwerpen en 

er dus geen sprake is van mediatie in dit onderzoek. Privacybezorgdheid en waargenomen lijken 

echter wel samen te hangen.  Dit kan erop duiden dat het invoeren van controlesystemen voor de 

consument niet enkel de koopintenties kan bevorderen maar er tevens voor kan zorgen dat de 

privacybezorgdheid een beetje afgeremd wordt. 

Tenslotte werd er een significante relatie gevonden tussen waargenomen controle en attitude ten 

opzichte van personalisatie. Deze relatie, was zoals vooropgesteld in hypothese 9, positief. Indien 

waargenomen controle toeneemt kan men verwachten dat de attitude ten opzichte van de 

personalisatie van Zalando positiever wordt. Waargenomen controle heeft dus niet enkel een directe 

invloed op het koopgedrag van de consument op Zalando, maar heeft tevens invloed op de attitude 

van de consument omtrent de gebruikte personalisatie. Indien het waargenomen controlegevoel van 

de consument verhoogd kan worden (bijvoorbeeld door de implementatie van meer 

controlesystemen) kunnen we een positievere attitude ten opzichte van de personalisatie 

verwachten en eveneens een verhoogde koopintentie. Dit duidt nogmaals op het belang van 

waargenomen controle in dit onderzoek.   

 

  



 
 

53 
 

 

6 Conclusie 
 

De respondenten in dit onderzoek beschikten gemiddeld over een redelijk grote kennis omtrent de 

personalisatie en achterliggende mechanismen van Zalando. Er was dus geen sprake van een naïeve 

onwetende consument, zoals die in de wetenschappelijke literatuur wel eens afgebeeld wordt. De 

attitude van de consument omtrent de personalisatie van Zalando was erg verdeeld. We konden 

bijgevolg niet stellen dat de meerderheid  een negatieve of positieve attitude heeft. Het gemiddelde 

van de respondenten was echter net aan de positieve kant van het spectrum.  

 

Verder stelde dit onderzoek tot doel na te gaan in welke mate de consumentenhouding ten opzichte 

van personalisatie invloed heeft op hun effectief koopgedrag. Van de vooropgestelde variabelen: 

kennis over de personalisatie van Zalando, attitude ten opzichte van de personalisatie van Zalando, 

privacybezorgdheid en waargenomen controle, bleken enkel kennis en waargenomen controle een 

significante directe relatie te hebben met het koopgedrag van de consument. Kennis had bovendien 

een positieve relatie met koopgedrag waar dit onderzoek een negatieve relatie vooropstelde. 

Privacybezorgdheid vertoonde geen significante relatie met koopgedrag en ook de attitude van de 

consument ten opzichte van personalisatie bleek geen significante invloed te hebben. We kunnen 

concluderen dat het koopgedrag van de consumenten op Zalando voorlopig amper beïnvloed wordt 

door hun visie en attitude op de personalisatie van Zalando. De positieve invloed van waargenomen 

controle op koopgedrag was evenwel significant.  

 

Vooral ‘waargenomen controle’ komt naar boven als een belangrijke variabele in dit onderzoek. Niet 

alleen vonden we een significant positief effect van waargenomen controle op koopgedrag, ook de 

attitude van de consument omtrent de personalisatie van Zalando werd mede bepaald door hun 

waargenomen controlegevoel. Het verhogen van het controlegevoel bij de consument kan dus heel 

wat positieve effecten met zich meebrengen die de e-commerce uiteindelijk ten goede kan komen. 

De implementatie van controlesystemen waarbij de consument iets meer inbreng toebedeeld krijgt 

in welke gegevens verzameld worden door de e-commercebedrijven en voor welke 

personalisatiedoeleinden deze gebruikt worden lijkt een stap in de goede richting te zijn.  

De onderlinge relaties tussen de factoren toonden ook nog enkele interessante verbanden aan. 

Privacybezorgdheid heeft bijvoorbeeld geen directe invloed op koopgedrag maar heeft wel een 

negatieve relatie met zowel de attitude van de consument omtrent personalisatie en met 

waargenomen controle. Het belang van privacybezorgdheid mag dus zeker niet onderschat worden. 

Verder was er in dit onderzoek nog sprake van een significante negatieve relatie tussen kennis over 

de personalisatie van Zalando en waargenomen controle.  

We kunnen besluiten dat het koopgedrag van de consument op Zalando amper beïnvloed wordt 

door de relatie die de consumenten hebben met de personalisatie van Zalando. Waargenomen 

controle kwam als sterkste voorspeller naar boven en verdient dan ook extra aandacht in verder 

onderzoek.  
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7 Beperkingen en verder onderzoek 
 

Het uitgevoerde onderzoek heeft enkele beperkingen die hier besproken zullen worden. Deze gaan 

hand in hand met aanbevelingen voor verder onderzoek. De studie werd uitgevoerd met een 

steekproefomvang van N = 259. Om de betrouwbaarheid en de sterkte van het model te verhogen is 

een grotere steekproefomvang zeker aangeraden. Ook werden er in dit onderzoek enkel 

respondenten opgenomen die de website van Zalando reeds bezocht hadden. Maar er kunnen ook 

interessante inzichten voortkomen van de consumenten die deze website nog niet bezocht hebben. 

Na het uitsturen van de reacties kregen we immers enkele mails terug van personen die stelden de 

website van Zalando nog niet bezocht te hebben om zeer bewuste redenen. Een voorbeeld hiervan: 

‘Spijtig genoeg (voor jou dan) heb ik de website nooit bezocht. Ik krijg kippenvel van hun tv-reklame, 

bovendien doen er over hen zeer negatieve berichten de ronde in de pers. Ik voldoe dus niet aan de 

voorwaarde, ik vermijd bewust de website’ (L., Persoonlijke mededeling, 2014, 1 juli).  Dit onderzoek 

is ook eerder exploratief van aard en wilt een beeld schetsen van de mogelijke relaties tussen de 

aangehaalde constructen. Verder onderzoek is nodig om deze relaties uit te diepen. Het 

toepassingsgebied van dit onderzoek is ook in zekere mate beperkt doordat het zich richt op 1 

specifieke case: Zalando. Hier werd bewust voor gekozen om de mensen een concreet reëel 

voorbeeld te laten oproepen van een specifieke webshop die toch heel prominent aan personalisatie 

doet en die in België bovendien een naamsbekendheid van maar liefst 85% geniet. Maar om de 

generaliseerbaarheid van de resultaten te verhogen dient dit onderzoek uitgebreid te worden naar 

de e-commerce sector in het algemeen. Bovendien is Zalando een webshop die schoenen en 

fashionartikelen verkoopt. Het opnemen van e-commercebedrijven binnen andere sectoren is ook 

noodzakelijk. Dit kan interessante inzichten bieden omdat context een belangrijke rol kan spelen: 

hoe privacygevoeliger de gegevens zijn die verzamelt en gebruikt worden om te personaliseren, hoe 

negatiever de attitude van de consument hieromtrent zal zijn (Leon, Cranor, Shay & Wang, 2012). We 

denken hierbij aan online diensten van de bank, webshops die privacygevoelige items verkopen zoals 

medicatie of seksgerelateerde producten, … Of aan personalisatie die gebeurt op basis van gevoelige 

informatie zoals data van SNS, e-mails, … 

 

In dit onderzoek werd ‘personalisatie’ tevens als een zeer omvattend begrip beschouwt. Toekomstig 

onderzoek kan zich focussen op verschillende aspecten van personalisatie zoals 

aanbevelingssystemen, retargeting, persoonlijke aanbiedingen of e-mails, prijsdifferentiatie, …  

Vooral ‘waargenomen controle’ bleek een belangrijke variabele in dit onderzoek. Verder onderzoek 

is echter nodig om het controleaspect verder uit te diepen en te onderzoeken in hoeverre 

controlemechanismen wenselijk zijn bij de consument. Ook onderzoek naar hun eventuele 

effectiviteit dringt zich op. Er dient gezocht te worden naar controlesystemen die zowel rekening 

houden met de wens van de consument om meer controle te hebben over de verzameling en het 

gebruik van hun data als met de belangen van de e-commerce. Een compromis die de belangen van 

beide partijen ten harte neemt. Het zoeken naar een oplossing voor de privacybezorgdheid van de 

consument dringt zich immers op. Rust, Kannan & Peng (2002) stelden enkele jaren geleden al dat 

het onderhand onmogelijk aan het worden was om online transacties uit te voeren zonder hierbij 

persoonlijke informatie prijs te geven.  
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http://www.zalando.be/persbericht_zalando_voert_verandering_in_een_europese_vennootschap_door/
http://jobs.zalando.de/en/mission-and-values
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Survey die gebruikt werd voor dit onderzoek 
 

Beschikt u thuis over een internetverbinding? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

If Nee Is Selected, Then Skip To End of Survey 

 

Heeft u in het afgelopen jaar de website van Zalando bezocht? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

If Nee Is Selected, Then Skip To End of Survey 

 

Hoeveel uur spendeert u per week gemiddeld op het internet? ….. 

Hoe vaak shopt u online? 

 Meer dan 1 keer per week (1) 

 1 keer per week (2) 

 2-3 keer per maand (3) 

 1 keer per maand (4) 

 Minder dan 1 keer per maand (5) 

 

Heeft u reeds iets gekocht op de website van Zalando? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Hoeveel producten heeft u reeds gekocht op Zalando? (Ongeacht of u deze al dan niet terugstuurde) ….. 

 

Voor welk bedrag heeft u in totaal reeds ongeveer gekocht bij Zalando? (in euro) ….. 

 

Hoe vaak bezoekt u de webshop van Zalando? 

 Meer dan 1 keer per week (1) 

 1 keer per week (2) 

 2-3 keer per maand (3) 

 1 keer per maand (4) 

 Minder dan 1 keer per maand (5) 
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Ik heb reeds op een advertentie van Zalando geklikt die ik zag op een andere website: 

 Ja, al meermaals. (1) 

 Ja, al een enkele keer. (2) 

 Nee, nooit. (3) 

 

De volgende stellingen peilen naar je overtuiging. Gelieve aan te geven of deze stellingen volgens jou ‘juist’ 

of ‘fout’ zijn.  

 Fout Weet ik 
niet 

Juist 

Zalando bewaart informatie van consumenten die de website 
bezoeken. (1) 

      

Zalando kan zien wie de website al eens eerder bezocht heeft. 
(2) 

      

Zalando weet welke pagina’s of producten een bezoeker van 
hun website bekijkt. (3) 

      

Zalando weet niets over de bezoekers van hun website tenzij 
deze expliciet informatie vrijgeven of een registratieformulier 

invullen. (4) 
      

Zalando kan, op basis van mijn gedrag op de website en de 
informatie die ze hebben over mij, de website aanpassen aan 

mij. (5) 
      

Zalando weet niet welke producten een bezoeker in het online 
winkelmandje plaatst als de bezoeker de website verlaat 

zonder iets te kopen. (6) 
      

Zalando maakt gebruik van derde partijen om 
gebruikersinformatie te analyseren en op die manier te helpen 

bij het optimaliseren van hun website. (7) 
      

Door het surfen op de website van Zalando ga ik er 
automatisch mee akkoord dat Zalando cookies op mijn 

computer plaatst. (8) 
      

Zalando kan, op basis van mijn gedrag op de website en de 
informatie die ze hebben over mij, hun advertenties 

aanpassen aan mij. (9) 
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De volgende stellingen peilen naar jou mening, er zijn dus geen juiste of foute antwoorden. Gelieve aan te 

geven in welke mate je akkoord bent met onderstaande stellingen. 

 Helemaal 
niet 
mee 
eens. 

(1) 

Niet mee 
eens. (2) 

Noch mee 
eens, noch 

oneens. 
(3) 

Mee eens. 
(4) 

Helemaal 
mee eens. 

(5) 

Zalando weet te veel over mij. (1)           

Als Zalando de inhoud van hun 
website aanpast aan mijn behoeften 
of interesses vind ik dit handig. (2) 

          

Als ik gepersonaliseerde aanbiedingen 
ontvang van Zalando, vind ik deze 

opdringerig. (3) 
          

Als ik naar Zalando surf wil ik liever 
dezelfde website en aanbiedingen te 

zien krijgen als iedereen. (4) 
          

Als Zalando gebruik maakt van 
personalisatie, dan is dat om mij als 
klant zo veel mogelijk voordelen te 

bieden. (5) 

          

Ik verkies dat Zalando hun website en 
(reclame)aanbiedingen afstemt op 

mijn persoonlijke behoeften en 
interesses boven een 

gestandaardiseerde website en 
aanbiedingen. (6) 

          

           

Als Zalando mij persoonlijk aanspreekt 
in hun e-mails, vind ik dit aangenaam. 

(7) 
          

 

Gelieve onderstaande afbeelding te bekijken en vervolgens de vraag te beantwoorden. 

  

 Helemaal 
niet mee 
eens. (1) 

Niet mee 
eens. (2) 

Noch mee 
eens, noch 
oneens. (3) 

Mee eens. 
(4) 

Helemaal 
mee eens. 

(5) 

Als Zalando mij op hun website 
'persoonlijke aanbevelingen' 

laat zien, zoals in bovenstaand 
voorbeeld, vind ik dit positief. 

(1) 
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Onderstaand stukje tekst komt uit het privacystatement van Zalando, gelieve dit te lezen en vervolgens 

onderstaande vraag te beantwoorden.     

" Zalando maakt gebruik van retargeting wat mogelijk maakt om u een interessanter aanbod te doen. 

Retargeting is een manier waarmee we kunnen adverteren op partner websites met producten die u 

kortgeleden bekeken heeft om u zo nogmaals een aantrekkelijk aanbod te verschaffen. Wij doen dit door uw 

zoekgedrag te analyseren die voortkomt uit uw cookies. " 

 Helemaal niet 
mee eens. (1) 

Niet mee eens. 
(2) 

Noch mee eens, 
noch oneens. 

(3) 

Mee eens. (4) Helemaal mee 
eens. (5) 

Als ik 
bovenstaand 
stukje lees, 

bezorgt me dat 
een 

onaangenaam 
gevoel. (1) 

          

 

Gelieve aan te geven in welke mate je akkoord bent met onderstaande stellingen. 

 Helemaal 
niet mee 
eens. (1) 

Niet mee 
eens. (2) 

Noch mee 
eens, noch 

oneens. 
(3) 

Mee eens. 
(4) 

Helemaal 
mee eens. 

(5) 

Ik heb het gevoel dat ik de 
gegevensverzameling en personalisatie van 

Zalando kan sturen. (1) 
          

Ik heb perfecte controle over de gegevens 
die Zalando van mij verzamelt. (2) 

          

Ik heb perfecte controle over hoe Zalando 
mijn gegevens gebruikt. (3) 

          

Als Zalando gegevens over mij wilt 
verzamelen voor personalisatie dan zal het 

dat ook kunnen doen, ongeacht mijn wil. (4) 
          

Zalando kan, op basis van mijn gedrag op de 
website en de informatie die ze hebben over 

mij, de website aanpassen aan mij. (5) 
          

Het is mijn eigen keuze om mijn persoonlijke 
gegevens te delen met Zalando. (6) 

          

Ik weet over welke van mijn persoonlijke 
gegevens Zalando beschikt. (7) 

          

Ik beslis uiteindelijk of Zalando al dan niet 
mijn gegevens mag verzamelen en gebruiken 

voor personalisatie. (8) 
          

Ik zou het positief vinden moest ik meer 
controle hebben over welke gegevens 

Zalando verzamelt. (9) 
          

Ik zou het positief vinden moest ik meer 
controle hebben over hoe Zalando mijn 

gegevens gebruikt. (10) 
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Gelieve aan te geven in welke mate je akkoord bent met onderstaande stellingen. 

 Helemaal 
niet mee 
eens. (1) 

Niet mee 
eens. (2) 

Noch 
mee 
eens, 
noch 

oneens. 
(3) 

Mee 
eens. 

(4) 

Helemaal 
mee eens. 

(5) 

Als ik gepersonaliseerde diensten/aanbiedingen 
aangeboden krijg door een aanbieder die ik niet 

ken, waarin gebruik wordt gemaakt van mijn 
naam, geloof ik dat alle online bedrijven en 

adverteerders toegang hebben tot mijn 
persoonlijke gegevens. (1) 

          

Als ik gepersonaliseerde diensten/aanbiedingen 
krijg, heb ik het gevoel dat mijn privacy 

geschonden werd. (2) 
          

Als ik gepersonaliseerde diensten/aanbiedingen 
ontvang, heb ik het gevoel dat mijn persoonlijke 

gegevens niet zo privé zijn. (3) 
          

Als ik gepersonaliseerde diensten/aanbiedingen 
ontvang ben ik bezorgd om welke informatie de 

aanbieders nog allemaal over mij hebben. (4) 
          

Zalando kan, op basis van mijn gedrag op de 
website en de informatie die ze hebben over mij, 

de website aanpassen aan mij. (5) 
          

 

Wat is u geslacht? 

 Man (1) 

 Vrouw (2) 

 

Wat is u leeftijd? …. 

Wat is u hoogst behaalde diploma? 

 Geen diploma (1) 

 Lager onderwijs (2) 

 Lager secundair onderwijs (3) 

 Hoger secundair onderwijs (4) 

 Bachelordiploma (5) 

 Masterdiploma (6) 

 Post-universitair onderwijs (7) 
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Bijlage 2: volledig overzicht van de model-fit 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 38 156,195 82 ,000 1,905 

Saturated model 120 ,000 0 
  

Independence model 15 1975,426 105 ,000 18,814 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,085 ,924 ,889 ,632 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model ,328 ,428 ,346 ,375 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,921 ,899 ,961 ,949 ,960 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,781 ,719 ,750 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 74,195 42,730 113,469 

Saturated model ,000 ,000 ,000 
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Model NCP LO 90 HI 90 

Independence model 1870,426 1729,811 2018,418 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model ,605 ,288 ,166 ,440 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 7,657 7,250 6,705 7,823 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,059 ,045 ,073 ,137 

Independence model ,263 ,253 ,273 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 232,195 237,219 367,354 405,354 

Saturated model 240,000 255,868 666,819 786,819 

Independence model 2005,426 2007,409 2058,778 2073,778 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model ,900 ,778 1,052 ,919 

Saturated model ,930 ,930 ,930 ,992 

Independence model 7,773 7,228 8,347 7,781 

HOELTER 

 
Model 

HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 173 190 

Independence model 17 19 
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