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Intro
In het huidige digitale landschap is de manier waarop consumenten een 
aankoop doen, compleet veranderd ten opzichte van vroeger. Hoe ziet 
het koopbeslissingsproces er vandaag de dag uit? En wat leidt ertoe dat 
de consument tot kopen overgaat?

Om hierachter te komen hebben we 1500 Nederlandse consumenten 
ondervraagd.

 Producten en diensten Consumentenreferenties

 Verrassend  De vele voordelen van online reviews

Nederlandse consumenten lezen 
voornamelijk reviews over kleding, 
computers en elektronica. Waar lezen ze 
nog meer reviews over?

Online reviewplatforms hebben de grootste 
invloed op de koopbeslissing van de 
consument. Maar welke kanalen zijn nog meer 
van belang?

Reviews met 4 sterren en met 1 ster worden door 
Nederlanders het meest vertrouwd en als meest 
waardevol gezien. Waarom is dat?

Bedrijven die niet of nauwelijks over negatieve 
reviews beschikken, worden doorgaans minder 
vertrouwd door consumenten.
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Consumenten doen 
onderzoek voordat 
ze iets kopen

Informatiebronnen

Consumenten vertrouwen op reviews. Onderzoek 
toont aan dat van alle informatiebronnen, 
zoals online advertenties en televisiereclames, 
reviews de meeste invloed hebben op de 
koopbeslissing. Toen we de consumenten 
de vraag stelden welke informatiebronnen 
ze raadplegen in aanloop naar een aankoop, 
gaven de meesten aan (40%) review-websites 
te bekijken. Dat percentage is aanzienlijk hoger 
dan het percentage consumenten dat afgaat op 
de informatie die op de website staat (11%). Dat 
het verschil tussen deze twee informatiebronnen 
zo groot is, heeft alles te maken met de huidige 
tijdsgeest. Toenemende concurrentie en een 
gebrek aan vertrouwen in traditionele marketing 
en reclame, beïnvloeden de customer journey en 
de koopbeslissing.

Maar liefst 84% van de consumenten vertrouwt 
niet langer meer in reclame-advertenties. 
Consumenten zijn benieuwd naar de mening 
van andere consumenten en schenken weinig 
aandacht aan de productbeschrijvingen die door 
de bedrijven zelf geschreven zijn, tenzij ze worden 

ondersteund door klantfeedback. Deze tendens 
wordt bevestigd door de 2018 Edelman trust 
barometer. Consumenten zijn altijd op zoek naar 
informatiebronnen die de waarheid over bedrijven 
en/of producten blootleggen.

De op één-na-belangrijkste informatiebron voor 
consumenten, is de zoekmachine. Consumenten 
gebruiken zoekmachines om meer informatie in 
te winnen over het product dat ze overwegen om 
te kopen. Wanneer een bedrijf gebruikmaakt van 
een reviewplatform dat een officiële partner is van 
Google, kunnen hun productreviews in Google 
Shopping worden weergegeven.

Dit kan vervolgens meer traffic naar hun webshop 
genereren en de conversie aanzienlijk verhogen. 
Voorbeeld: iemand koopt een nieuwe laptop 
via Google Shopping, waar het merk, de prijs 
en productreviews van alle producten te zien 
zijn. Het is aannemelijk dat de consument eerst 
de reviews over de laptop leest, voordat de 
productdetails worden bekeken.
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Waar zijn consumenten naar op zoek?

Consumenten kunnen bedrijven eenvoudig met 
elkaar vergelijken op basis van prijs, kwaliteit en 
customer experience. Dit maakt het voor online 
retailers steeds moeilijker om op te vallen. Re-
views bieden de helpende hand en stimuleren de 
koopbeslissing.

Uit onze enquête komt naar voren dat 
computers en elektronica de producten zijn waar 
consumenten de meeste reviews over lezen, 
voordat ze tot kopen overgaan (22%). Dit is geen 
verrassing, gezien de vele alternatieven en hoge 
prijzen binnen deze productgroep. Op de tweede 
plaats met 13% staat kleding, gevolgd door 
telecom (11%) en meubelen en decoratie (9%). 

Op de vijfde plaats met 7% vinden we auto’s en 
onderhoud. Dat men tegenwoordig steeds vaker 
een auto online koopt, is een goed voorbeeld 

van hoe snel de digitalisatie zich ontwikkelt. 
We baseren onze beslissingen steeds vaker op 
reviews in plaats van op de grote glimlach van de 
autoverkoper.

Consumenten gaven aan dat automonteurs en 
autoverhuurbedrijven alsmaar transparanter 
worden, waardoor ze beter in staat zijn om een 
goed geïnformeerde koopbeslissing te nemen.

Tot slot nog de financiële- en 
verzekeringsdiensten. Ondanks dat deze diensten 
tot een meer traditionele sector behoren, 
zien we ook hier een groeiende behoefte aan 
klantfeedback. Het lezen van reviews van 
voorgaande klanten, kunnen potentiële klanten 
een goed idee geven van de verschillende 
diensten die worden aangeboden.

van de consumenten raadpleegt 
review-websites voordat ze een 
aankoop doen.

Consumenten zijn 
altijd op zoek naar 
informatiebronnen 
die de waarheid 
over bedrijven 
en/of producten 
blootleggen.

40%
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Welke van de volgende informatiebronnen zijn van 
invloed op je koopbeslissing?

Ratings en reviews van andere consumenten                            40 %

Zoekmachines (b.v. Google)                                        25 %
Bedrijfswebsite                                        11 %
Social media (b.v. Facebook)                                        8 %

Online advertenties                                        E-mails                                        5 %6 %

3 % 3 %Televisiereclames                                        E-commerce sites (b.v. Marktplaats)                                        
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De impact van 
reviews tijdens the 
consumer journey

Menselijke emotie beïnvloedt koopgedrag. De rol 
die onze emoties spelen wanneer we beslissingen 
nemen, mag zeker niet onderschat worden. MRI-
scans hebben aangetoond dat wanneer mensen 
producten of merken evalueren, hun limbische 
systemen (waar ons gevoel vandaan komt) 
worden aangewakkerd, en oplichten in de scan. 
De vraag is dus op welke manier marketeers 
emotie kunnen inzetten om de koopbeslissing te 
beïnvloeden. Het antwoord: reviews.

Geloofwaardige sterrenscore

Uit de enquête komt naar voren dat reviews met 
4 (uit 5) sterren het meest vertrouwd worden door 
de consument. Ook geeft de meerderheid van de 
ondervraagden aan dat hun koopbeslissing zeer 
waarschijnlijk wordt beïnvloed door negatieve 
reviews. Het is dus logisch dat webshops zich 
zorgen maken over de impact die negatieve 
reviews kunnen hebben op potentiële klanten.

Moet je negatieve reviews negeren? Integendeel. 
Een goede klantenservice beantwoordt alle 
reviews, ongeacht of ze positief of negatief zijn.

Geen enkel bedrijf is perfect en fouten maken is 
menselijk. Zie een negatieve review dus niet als 
een bedreiging, maar als een kans. Negatieve 
reviews zorgen namelijk voor waardevolle 
inzichten over je bedrijf en laten zien welke 

aspecten nog voor verbetering vatbaar zijn. 
Bovendien kun je de negatieve ervaring van een 
klant met de juiste reactie en oplossing, omzetten 
in een positieve ervaring. Uiteindelijk draait 
het erom dat je je reviews op de juiste manier 
afhandelt, zodat je er maximaal profijt uit kunt 
halen.

Negatieve reviews met een positieve afloop

Naast de 4 sterren-reviews, worden ook de 
reviews met een enkele ster als zeer geloofwaar-
dig beschouwd. Wanneer je actief op negatieve 
reviews reageert, laat dat zien dat je begrip hebt 
voor je klanten en ernaar streeft om de situatie 
te herstellen. Veel bedrijven gebruiken de inzicht-
en uit negatieve reviews om hun service te ver-
beteren. Door je als bedrijf begripvol en transpa- 
rant op te stellen, kun je je onderscheiden van je 
concurrenten.

Het aantrekken van een nieuwe klant kost 
gemiddeld zeven keer zoveel geld als het 
behouden van een huidige klant. Door de 
problemen van je klanten aan te pakken, vergroot 
je de kans dat ze loyaal blijven aan je bedrijf. Door 
proactief met negatieve situaties om te gaan, 
vergroot je de kans om twijfelende consumenten 
over de streep te trekken.
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Over welke van de volgende producten lees je 
reviews voordat je tot kopen overgaat?

Computer en electronica 22 %

13 %

10 %

9 %

7 %

6 %

5 %

5 %

5 %

4 %

4 %

4 %

2 %

Kleding

Telecom

Meubelen/ decoratie

Auto-onderhoud en reparatie

Financiële- en verzekeringsdiensten

Doe-het-zelf-producten/ 
bloemen

Medicatie

Juwelen/ horloges

Boeken

Vastgoed en 
woningen

Speelgoed

Delicatessen / wijn  
en gerechten
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22 %

5 %

10 %

34 %

28 %

Welke sterrenscore vertrouw je het meest?
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Trustpilot kan de 
koopbeslissing 
vereenvoudigen

Maar liefst 92% van de consumenten geeft 
aan regelmatig reviews te lezen. Uit ons eigen 
onderzoek blijkt dat 37% van de ondervraagden 
het Trustpilot-logo en de sterren wel eens hebben 
gezien in advertenties, hoofdzakelijk in online 
banners (24%).

Een recente enquête van Sirkin Research toont 
aan dat 87% van de consumenten advertenties 
met het Trustpilot-logo als meer betrouwbaar 
beschouwt. 

Het Trustpilot-logo of een ander vertrouwensmerk 
aan je advertenties toevoegen, kan net voor 
dat duwtje in de rug van je potentiële klanten 
zorgen, waardoor ze tot kopen overgaan. Bekijk 
hieronder hoe Red je Pakketje en Flinders social 
proof in hun social media en website hebben 
verwerkt.
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In het huidige digitale tijdperk is het vertrouwen 
in merken lager dan voorheen het geval was. 
Consumenten zijn sceptischer geworden 
naar bedrijven en vertrouwen daarom in 
toenemende mate op user-generated content 
en onafhankelijke reviews. Om deze reden is het 
voor bedrijven erg belangrijk om klantfeedback en 
social proof in je marketing en customer journey 
te implementeren.

Vergeleken met tien jaar geleden, is het 
tegenwoordig een grotere uitdaging om 
vertrouwen op te bouwen en te behouden. 
Bedrijven dienen zich onophoudelijk te focussen 
op vertrouwen en transparantie. Een constante 
flow aan reviews kan je hierbij helpen en kan je 
bedrijf waardevolle inzichten bezorgen.

Het is aan bedrijven om zo vroeg mogelijk 
tijdens de customer journey op de radar van de 

consument te verschijnen. Online reviews en 
sterrenscores in advertenties dragen hieraan bij, 
en kunnen eventuele twijfels bij de consument 
wegnemen. Het kan er zelfs voor zorgen dat 
consumenten voor jouw bedrijf te kiezen, 
zonder onderzoek te hebben gedaan naar je 
concurrenten, simpelweg omdat de goede 
reviews hen al overtuigd hebben.

Een goede follow-up is van onschatbare waarde 
voor je bedrijf. Nadat je klanten hun aankoop 
bij je hebben afgerond, is het zaak om hen 
uit te nodigen om feedback achter te laten en 
hier vervolgens op te reageren, ongeacht of de 
review positief of negatief is. Zodoende vergroot 
je de kans dat ze de volgende keer weer bij je 
terug zullen komen. En aangezien het behouden 
van een klant zeven keer goedkoper is dan het 
aantrekken van een nieuwe klant, is het van groot 
belang om hier veel aandacht aan te besteden.

Conclusie

Reviews helpen bedrijven met het 
opbouwen van vertrouwen, het verkrijgen 
van inzichten en het realiseren van groei.

Reviews vormen een effectief hulpmiddel om 
transparantie te creëren en consumenten over 
de streep te trekken.

Reviews verzamelen is een effectieve 
manier om het vertrouwen van de con-
sument te winnen en je te onderscheiden 
van je concurrenten.

Negatieve reviews bieden bedrijven de 
mogelijkheid om interne processen aan te 
scherpen en om merkvertrouwen te etaleren.

 Reviews in de digitale wereld Groeien door de kracht van vertrouwen

 Social proof  Grijp je kansen
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Trustpilot is een toonaangevend onafhankelijk reviewplatform – 
gratis en voor iedereen. Met ruim 58 miljoen reviews over meer dan 
265.000 verschillende bedrijven, biedt Trustpilot consumenten een 
platform om betrouwbare bedrijven te ontdekken en om reviews 
achter te laten. Bedrijven gebruiken Trustpilot om feedback van 
klanten om te zetten in bedrijfsresultaten. Trustpilots missie is 
om mensen en bedrijven nader tot elkaar te brengen om zo voor 
iedereen steeds betere ervaringen te creëren. Met kantoren in 
Kopenhagen, Londen, New York, Denver, Berlijn, Melbourne en 
Vilnius, vertegenwoordigen Trustpilots 700 werknemers meer dan 
40 verschillende nationaliteiten. 

Over Trustpilot

Benieuwd hoe reviews kunnen 
bijdragen aan het succes van 
jouw bedrijf?

Ga voor meer informatie naar nl.business.trustpilot.com / +31 20 808 3229

Vraag een gratis demo aan.

TrustScore 7.8 · 51,084 reviews

(March 2019)
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