Digitalisering
is geen wedstrijd
Een marktonderzoek naar het stadium van digitalisering binnen
Vlaamse kleine en middelgrote ondernemingen. Welk effect heeft
digitalisering op de koplopers?

Rapport geschreven door Gilles De Poorter

EXECUTIVE SUMMARY
Heeft digitalisatie een positief effect op de prestaties van jouw kmo?

•
•

35% van de kmo’s zijn sprinters.
Amper 17% van deze sprinters zijn koplopers.

We zijn op zoek gegaan naar welke digitale aanpak ervoor zorgt dat een kmo succesvol is.
Waarin onderscheidt een succesvolle kmo zich op digitaal vlak ten opzichte van een kmo die nog
in haar digitale kinderschoenen staat? In dit rapport noemen we de groep die groeit in omzet door
digitalisatie, de sprinters. Zij lopen voor, maar ze zijn nog niet klaar met hun digitaal traject.
Ondernemingen die nog geen digitale resultaten zien, noemen we joggers.
Laat ons toe nog enkele opvallende vaststellingen op je af te vuren over de sprinters:

•
•
•
•

70% ziet het aantal klanten stijgen dankzij hun digitale inspanningen.
70% is klaar voor mobiel.
8 op 10 gebruikt twee of meer communicatiekanalen op frequente basis.
Slechts 43% heeft een digitaal plan van aanpak.

Zowel bij de sprinters als de joggers is er ruimte voor digitale groei. Een sprinter loopt misschien
wel voor maar is nog niet over de finish. Een onderneming die op digitaal vlak nog aan het joggen
is daarentegen, moet nog veel meer trainen alvorens het bij de kopgroep kan aansluiten.
Dit rapport is een vergelijkende studie tussen ondernemingen die een groei in omzet zien dankzij
hun digitale inspanningen, de sprinters, tegenover de ondernemingen die nog in de startblokken
staan, de joggers. In dit rapport kom je te weten wat sprinters op digitaal vlak anders doen dan
joggers. Ook dient het als een kennismaking met verschillende digitale aspecten binnen een
onderneming, tips en tricks inclusief.
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Tot nu toe kwamen woorden zoals ‘succesvol’ en ‘sprinters’ naar voor. Maar wanneer is een
onderneming dat volgens ons?
We kiezen er voor om in dit onderzoek de lat hoog te leggen. Tevens zijn we nuchter over het feit
dat niet elke sector en elke onderneming op dit moment digitaal moet bloeien. Toch is het
interessant om jouw onderneming aan dit onderzoek te toetsen met oog op de digitale toekomst.
We bespreken hier kort de vijf aspecten waaraan een sprinter moet voldoen om in onze kritische
ogen tot de koplopers te behoren:

•

Website toepassingen
Is de kmo online vindbaar, actie gedreven en mobiel?

•

Digitale communicatie
Via welke kanalen en met welke frequentie communiceert de kmo?

•

Interne tools
Gebruikt de kmo een tool om te digitaliseren?

•

Online adverteren
Adverteert de kmo en op welke manier?

•

Digitaal plan
Beschikt de kmo over een digitaal plan van aanpak?

Nadien bespreken we enkele vaak voorkomende barrières en problemen die zich voordoen
richting een meer digitale onderneming. We bieden daar ook vanuit de expertise van Invisible
Puppy, een digital agency uit Gent dat dit onderzoek mee heeft helpen bouwen, een oplossing
voor. Als laatste hoofdstuk keren we terug naar de essentie. Daar gaan we dieper in op de
effecten die digitalisatie heeft op een kmo.

Disclaimer: Dit onderzoek is niet te extrapoleren naar Vlaamse kmo’s. Het is een aselecte veldstudie
binnen Vlaamse kmo’s waarvan we graag de vaststellingen met je delen. Dit rapport omvat de resultaten
van een steekproef afgenomen bij 66 Vlaamse kleine of middelgrote ondernemingen. De resultaten werden
zowel via e-mail als telefoon verzameld tijdens april 2017. Het onderzoek omvatte zowel een kwantitatief als
kwalitatief luik waarvan de opvallende bevindingen in dit rapport verwerkt worden.
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1. HOE DIGITAAL VINDEN WE ONS ZELF?
Wanneer we de vraag stelden aan kmo's of ze zichzelf digitaal ontwikkeld vinden, gaf slechts
10% zich 5/10 of minder. 60% van de bevraagde ondernemingen daarentegen, gaf zichzelf een
onderscheiding op diezelfde vraag. Volgens de bevraagde kmo’s zijn ze volop aan het
digitaliseren, maar is dat wel zo?. Hoe benen de sprinters de koplopers bij? Zorgen deze
bedrijven ervoor dat ze op digitaal vlak groeien? En vooral, hoe doen ze dat?
We hebben als doel om met dit rapport een mogelijk startschot te geven richting een digitale
toekomst. Een toekomst dat elke kmo onherroepelijk te wachten staat en waar we het maximum
willen uithalen. Vanuit het Invisible Puppy team wensen we je veel leesplezier toe.
3, 2, 1… start!
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2. WEBSITE TOEPASSINGEN, LOPEN WE ACHTER?
Is de kmo online gemakkelijk vindbaar? Is ze actie gedreven? Is de onderneming klaar voor het
mobiele tijdperk? Het zijn drie zaken die voor sprinters onmisbaar zijn om koploper te worden.

2.1 Is de kmo online gemakkelijk vindbaar?
91% geeft aan van wel.
Of een onderneming hoog scoort in de Google-rangschikking hangt af van een waslijst aan
factoren die continu vernieuwen en uitbreiden. Dit gaande van een slimme en duidelijke
domeinnaam, tot het gebruiken van interne links op de website. Een continu proces dat veel tijd
en aandacht vereist.
Vanwege het uitgebreide pakket aan factoren geven we alvast enkele handig tips:

•
•
•
•

Gebruik een duidelijk en eenvoudige URL voor jouw website!
Maak gebruik van consistente keywords op jouw website!
Geef elke pagina van je website een relevante en duidelijke titel!
Is SEO voor jou onbekend terrein, of leer je er graag iets over bij? 1 adres!

2.2 Is de kmo actie gedreven?
87% van de sprinters gebruiken CTA’s.
Een call to action, CTA of in de volksmond een actieknop, roept de bezoekers van je website op
tot het ondernemen van een bepaalde actie. Voor ieder bedrijf betekent die actie iets anders. Dat
kan bijvoorbeeld zijn: het invullen van een contactformulier, het inschrijven op de nieuwsbrief, een
aankoop doen…87% van de sprinters gebruiken CTA’s. Door deze duidelijk op je website te
plaatsen begeleid je klanten doorheen hun kooppad!

......................

2.3 Is de kmo klaar voor het mobiele tijdperk?
70% heeft een responsieve website.
Tegenwoordig zetten we geen voet meer buiten zonder onze smartphone. Tablets hebben
daarentegen de plaats ingenomen van onze laptop. Hier moeten we als slimme ondernemers op
inspelen. Denk er aan dat een website zich niet automatisch aanpast naar verschillende
schermgroottes. Een dergelijke broodnodige optimalisatie noemt een responsief ontwerp.
Opmerkelijk hierbij is dat niet alle sprinters dit slimme design al toepassen. 7 op de 10 bedrijven
zijn al op de spreekwoordelijke kar gesprongen. Wat houdt die overige drie dan tegen?
Zeker wanneer we weten dat Google de voorkeur geeft aan domeinen met een responsieve
website.
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3. HOE SPREEKT EEN KMO ZIJN DOELGROEP AAN?
Het was nog nooit zo makkelijk om op een korte tijd een groot publiek aan te spreken.
Met een druk op de knop kan je op sociale media je hele doelgroep bereiken door berichten te
delen of nieuwe berichten te plaatsen. Maar buiten sociale media zijn er nog andere kanalen die
potentiële kopers kunnen aanspreken. We hebben het over blogposts, video’s en e-mails.
We ondervonden dat 78% van de sprinters twee of meer van deze kanalen inzetten. Om tot de
koplopers te behoren raden we een kmo aan minstens twee van deze communicatiekanalen in
gebruik nemen en deze frequent in te zetten. Hoe en in welke mate deze kanalen worden ingezet
illustreren we hieronder.

Communicatiekanalen
12%

Minder dan
maandelijks

6%
8%
23%
6%
15%

Maandelijks

9%
26%
2%
14%

14 dagen

2%
12%
2%
12%

Wekelijks

5%
8%
2%

Meermaals
per week

23%
6%
6%
77%
30%

n.v.t.

71%
26%

0%

20%
Multimedia

40%
Sociale media

60%
Blog post

80%

E-mail

Wat stellen we nu hieruit vast:
•
•
•
•
•

Blogposts en multimedia worden het minst gebruikt.
E-mails worden vooral maandelijks of minder dan maandelijks verzonden.
Sociale media wordt hoofdzakelijk meermaals per week ingezet.
De meeste blogposts worden maandelijks gepubliceerd.
Kmo’s zetten het vaakst e-mail en sociale media in.
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3.1 Hoe en hoe vaak communiceren de sprinters en de joggers?
Wat zijn nu de verschillen tussen sprinters en joggers in communicatie?
We zijn niet alleen gaan kijken of een sprinter op meer manieren communiceert. We onderzochten
ook de mate van frequentie waarmee de kanalen werden ingezet.

3.1.1 Hoe communiceren beide groepen?

Gebruik kanalen

Sprinters

Joggers

≥ 2 kanalen

78%

58%

Sociale media

78%

65%

Blog

39%

33%

E-mail

87%

67%

Multimedia

35%

16%

Sprinters hebben een grote voorsprong op vlak van digitale communicatie!
•
•
•
•
•

Sprinters gebruiken meer kanalen dan joggers.
8 op 10 sprinters gebruiken sociale media tegenover bijna 7 op 10 joggers.
Bij beide groepen worden blogposts onvoldoende geïntegreerd.
9 op 10 sprinters gebruiken e-mailcampagnes tegenover 7 op 10 joggers.
Multimedia wordt bij sprinters dubbel zo vaak in gebruik genomen dan bij joggers.
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3.1.2 Gebruiken sprinters hun gekozen kanalen frequenter of niet?
Het was voor ons niet alleen belangrijk te weten hoe beide groepen communiceren, maar ook hoe
vaak. Het is niet voldoende om de op voorhand gekozen kanalen sporadisch te gebruiken, maar
ook om op regelmatige basis je doelgroep te bereiken. De frequentie bepaalden we als volgt:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sociale media: Minstens één upload per 14 dagen.
Blogpost: Minstens één publicatie per maand.
E-mail: Minstens één nieuwsbrief of promotie e-mail per maand.
Multimedia: Minstens één video upload per maand.

Frequentie

Sprinters

Joggers

Sociale media

72%

68%

Blogpost

89%

60%

E-mail

80%

62%

Multimedia

50%

43%

Sprinters gebruiken hun communicatiekanalen meer frequent!
In beide groepen zien we dat 7 op 10 op frequente basis sociale media gebruikt.
9 op 10 sprinters publiceren blogs op frequente basis tegenover 6 op 10 joggers.
8 op 10 sprinters voeren maandelijkse e-mailcampagnes tegenover 62% joggers.
In beide groepen wordt multimedia slechts door de helft frequent ingezet.

Voor beide groepen is het aangewezen dat we een korte uitdieping doen van de vier
communicatiekanalen die in dit onderzoek werden opgenomen. Het belang er van en de
mogelijkheden dat het een onderneming kan bieden, is voor elke onderneming interessante
materie.

3.2 Sociale media, iets onbekend voor Vlaamse kmo’s?
7 op 10 sprinters gebruiken sociale media op frequente basis.
Sprinters posten minstens een keer per 14 dagen. Sociale media kanalen zijn bij veel bedrijven
reeds opgezet, maar een onregelmatige inzet van deze kanalen leveren weinig op. Het frequent
gebruik ervan kan leiden tot een stijging in naambekendheid en zichtbaarheid, aspecten dat voor
een kmo goud waard zijn.
Slechts 22% van de sprinters maken geen gebruik van sociale media, dus zijn we op de juiste
weg. Voor ondernemingen met een beperkt marketingbudget bieden sociale media een brug
naar de doelgroep. Sociale media brengen een alternatief om aan marketing en klantenbinding te
doen. Met andere woorden, dit is een opportuniteit voor iedere kmo.
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3.3 Blogposts, is dat zomaar een artikel schrijven?
Gemiddeld spendeer je bij het publiceren van een blogpost de helft van je tijd aan het echte
schrijven en de andere helft aan het promoten ervan op je website, sociale media en andere
kanalen.
De inhoud van de blog omvat een bepaald topic dat voor jouw doelgroep interessant leesvoer
kan zijn. We weten ondertussen dat 39% van de sprinters blogs publiceren. Tevens publiceert
89% van hen op een frequente basis, wat een pak beter is dan de joggers. Daarom raden we aan
dat kmo’s die bloggen, dat minstens op maandelijkse basis doen om de beste resultaten te
krijgen.

Bron: www.invisiblepuppy.com

Bovenstaand voorbeeld illustreert hoe je je bezoekers van je blogpagina warm kunt maken om
het volledige artikel te lezen door een tipje van de sluier vrij te geven. Je kunt hier dan meteen
ook een call to action integreren. We vermeldden al dat het promoten van je blog enorm
belangrijk is. Pas wanneer je nieuwe blog zichtbaar is op verschillende kanalen, zal je doelgroep
je blogpost lezen en eventueel actie ondernemen.
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3.4 Is het nog nuttig om tijd en effort te steken in e-mail?
9 sprinters op 10 maken gebruik van e-mail campagnes.
Klanten worden niet graag gebombardeerd met mails. Om juist op de sweet spot te zitten tussen
te veel en te weinig raden we aan om toch minstens een keer per maand je doelgroep aan te
spreken met een e-mailcampagne.
80% van de sprinters past dat toe. Zo houden ze de klant op regelmatige basis up-to-date. Van
alle joggers sturen 6 op de 10 minstens een keer per maand een mail uit. Deze bedrijven moeten
hier serieus bijbenen als ze het minstens even goed willen doen als de sprinters.
E-mailmarketing is nog steeds zijn investering waard. Het is namelijk een uitstekende manier om
klanten die vrijwillig instemden in het ontvangen van nieuwsbrieven warm te houden voor je
bedrijf of merk. Je beloont de mensen die bewust een relatie met je onderneming aangaan door
de laatste nieuwtjes en promoties door te sturen. Deze campagnes stel je zo persoonlijk mogelijk
op. Meer tips kan je vinden op onze blog.

3.5 Multimedia, willen mijn klanten wat beeldmateriaal?
Bij multimedia spreken we over een video op YouTube, Vimeo, Slideshare… Video’s bieden
content dat specifiek gericht is naar de doelgroep. Een reclame, promostunt of een infomercial
zijn hier voorbeelden van. Binnen de groep van sprinters maakt slechts 35% gebruik van dit
kanaal, de helft daarvan plaatst minstens maandelijks nieuwe content. Dat is voor beide groepen
duidelijk nog onbekend terrein. Een gemiste opportuniteit volgens ons.
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4. WELKE TOOLS HELPEN ONS DIGITALISEREN?
Wanneer we spreken over tools dan hebben we het zowel over handige programma’s zoals
Google Analytics, als over grote software pakketten. Deze helpen een onderneming interne
processen meten, automatiseren en efficiënter maken.
De vraag is nu of we hier een verschil zien in gebruik tussen de sprinters en joggers? En wat
kunnen deze tools voor kmo’s betekenen?

Interne tools

Sprinters

Joggers

Google Analytics

65%

35%

Cloud storage

70%

47%

CRM

78%

58%

Sprinters passen in het algemeen de bovenstaande tools veel vaker toe dan joggers. Om de
joggers over de streep te trekken en de sprinters een duwtje in de rug te geven overlopen we het
nut en gebruik van deze handige tools.

4.1 Wat doen klanten op mijn website en hoe komen ze daar?
“Meten is weten!”, een spreekwoord dat binnen de digitale wereld telkens terugkomt. Laat hier
Google Analytics nu net uitstekend van pas komen.
Hoe bereiken je klanten je website, hoe lang blijven ze op je website, wat doen ze daar allemaal
en hoeveel klanten ondernemen een actie?
Een aantal voorbeelden van de enorme hoeveelheid data en inzichten dat Google Analytics een
kmo kan bieden. 65% van de sprinters gebruiken deze krachtige tool en slechts 35% van de
joggers laten Analytics op hun kmo los. Meetbare resultaten zijn voor elke kmo goud waard. Laat
ons daarom streven naar het gebruik van deze tool binnen elke kmo met de digitale toekomst in
gedachten.
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4.2 Ik heb geen opslagruimte genoeg, wat nu?
Cloud storage, een vage term die wat extra uitleg verdient.
Dankzij een cloudtoepassing kunnen documenten worden opgeslagen in een virtuele ‘wolk’ die
opslagruimte aanbiedt. Erg handig als oplossing voor vaak voorkomende problemen zoals een
defect toestel. Geen probleem, je documenten staan veilig opgeslagen in de cloud en zijn met
een ander toestel direct terug beschikbaar. 70% van de sprinters geeft aan hier gebruik van te
maken tegenover minder dan de helft van de joggers. We geven een kort overzicht van vier
mogelijke, betrouwbare aanbieders binnen de cloud storage markt.

Dropbox

Google Drive

Microsoft OneDrive

Apple iCloud

4.3 Wie wil er nu geen optimale klantenrelaties opbouwen?
De ‘klant is koning’ zegt men wel eens. Meer en meer bedrijven zijn aan het evolueren naar
customer-centric organisations. En in zulke bedrijven is het belangrijk dat de relaties met klanten
ook goed beheerd en opgevolgd worden.
Wie heeft het nu niet graag dat je geliefkoosde plaatselijke bakker je groet bij naam, vraagt hoe
het met de familie gaat en weet wat je favoriete brood is…
8 op 10 sprinters gebruiken een programma dat dit mogelijk maakt voor al je klanten. Met een
Customer Relationship Management, CRM programma kan je klantenrelaties, contacten, leads in
de pijplijn, sales activiteiten en zo veel meer managen. In één oogopslag zie je als het ware een
fiche dat een overzicht biedt van de geschiedenis met die klant. Met als grote voordeel dat een
persoonlijk aanpak mogelijk is. 6 op 10 joggers past een dergelijk software pakket toe.
Kortom kunnen we zeggen dat CRM een optimalisatie van je sales organisatie mogelijk maakt.
Welke kmo wil dat nu niet?
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5. HOE EN WAAR ADVERTEREN KMO’S?
Online adverteren biedt voor een kmo heel wat mogelijkheden om haar doelgroep te bereiken.
Het kan de zichtbaarheid en naambekendheid van een kmo vergroten. Ook met een beperkt
budget bieden Google en sociale media mogelijkheden om te adverteren. Zien we hier een
verschil in gebruik tussen de sprinters en de joggers?

Online adverteren

Sprinters

Joggers

Zoek-advertenties

43%

16%

Display-advertenties

26%

9%

Sociale media advertenties

26%

21%

Sprinters moeten nog trainen op vlak van online adverteren. Met kleine aantallen voeren ze
vandaag online campagnes. Opmerkelijk is echter dat de joggers hier een grote achterstand
opgelopen hebben. Zeker bij het lanceren van zoek- en display-advertenties zijn joggers nog
serieus wat achter. Bij sociale media campagnes lopen beide groepen quasi gelijk met een lichte
voorsprong voor de sprinters.

5.1 Google AdWords, wat is dat en hoe kan het mijn kmo helpen?
Google AdWords biedt tal van verschillende type campagnes aan. In dit rapport bespreken we er
twee van: zoek-advertenties op Google en display-advertenties gericht naar het doelpubliek.
Onder het motto ‘Bereik wie je wilt bereiken!’ geven we nogmaals mee dat u bij Google AdWords
alles zelf kan bepalen qua bereik, momenten van weergave en budget. Eens je advertentie live
gaat, kan je via uitgebreide rapporten meetbare resultaten raadplegen.

5.1.1 Hoe kom ik bovenaan de Google zoeklijst terecht?
Om bovenaan de Google zoeklijst te komen maak je gebruik van een betalende zoek-advertentie.
Wanneer iemand zoektermen invoert op Google die met jouw onderneming gerelateerd zijn
spring je zo bovenaan de zoeklijst. De kans op een websitebezoek verhoogt aanzienlijk en je bent
meteen zichtbaar.
We lijsten kort drie belangrijke voordelen op dat Google AdWords kan bieden.

•
•
•

Je komt bovenaan de meest gebruikte zoekmachine te staan.
Je advertenties zijn zeer flexibel aan te passen, je kunt testen welke de beste is.
Je kunt helemaal zelf het budget bepalen dat je aan een campagne besteedt.

43% van de sprinters lanceerden reeds een zoek-advertentie campagne voor hun kmo.
De joggers doen het een pak minder goed, slechts 16% voelt de drang bovenaan te staan op
Google.
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5.1.2 Display-advertenties, ooit al eens op geklikt?
Banners kunnen in alle maten en vormen gekozen worden maar omvatten voornamelijk een
afbeelding of rijke media die je merk tot leven wekken. Je kan er animaties, interactieve
elementen en een aangepaste lay-out aan toevoegen. Zo creëer je interactie met je doelgroep.
Ook hier lijsten we drie voordelen op van display-advertenties.

•
•
•

Je wordt zichtbaar en je kan acties opwekken bij je gekozen doelgroep.
Bepaal waar precies de advertentie overal te zien zal zijn volgens je doelgroep.
Bepaal zelf het budget van jouw campagne en pas aan wanneer nodig.

1 op 4 sprinters plaatsten een banner advertentie online tegenover 9% van de joggers. Beide
groepen maken hier nog te weinig gebruik van. Een banner op een tactische plaats voor het juiste
publiek, kan aanzet geven tot het ondernemen van acties!

Eerste online banner 1994
Tip : Maak gebruik van remarketing voor mensen die je website verlaten zonder acties te
ondernemen. Zo kan je hen opnieuw bereiken door jouw advertenties op verschillende plaatsen
terug te laten komen. Maar overdrijf hier natuurlijk niet mee.

5.2 Sociale media adverteren
Sociale media omvatten kanalen met een enorm
potentieel aan bereik. Een uitgelezen plaats om je
doelgroep te bereiken volgens het budget dat voor jou
past. Zorg er voor dat je advertentie een doel omvat,
zodat je doelgroep weet wat je verwacht. Zorg ook dat je
doelgroep zich aangesproken voelt. Alleen als je uit het
oog springt voor je doelgroep kan je maximale interactie
van je doelpubliek verwachten. Plaats zeker ook een
actieknop op de advertentie zodat je publiek duidelijk
een actie kan ondernemen.

…………………………………………
……………….....................................
...........................................................
........

1 op 4 sprinters plaatsten reeds een advertentie op
sociale media, de joggers lopen hier niet ver achter, daar zien we dat 1 op 5 dit al eens toepaste.
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6. EEN DIGITAAL PLAN VAN AANPAK, EEN MUST!
Om werkelijk tot de groep van digitale koplopers te horen heb je niet alleen website
toepassingen, analytische tools of communicatiekanalen nodig. Volgens ons is het belangrijkste
dat er voor al deze bovenstaande zaken een digitaal plan van aanpak aanwezig is.
Waarvoor dient zo een plan en waarom heb je dit volgens ons zeker nodig?
Op een gestructureerde manier breng je via een digitaal plan van aanpak in kaart waar je
vandaag staat op digitaal vlak. Je ontwikkelt een digitale strategie, een trainingsschema richting
de toekomst van je bedrijf. Het plan geeft aan wanneer welk kanaal opvolging nodig heeft, of
wanneer er nieuwe content zal verschijnen. Zo laat je frequent van je horen bij je klanten of
doelgroep.
Je digitaal plan biedt antwoord op:

•
•
•
•
•

Hoe kan ik digitale veranderingen omarmen, en in een voordeel ombuigen?
Hoe kan ik online meer relevant worden voor mijn klanten?
Hoe aligneer ik marketing met het digitale kooppad van mijn klanten?
Welke soort organisatie, kennis, budget en nieuwe technologie heb ik nodig?
Hoe kan ik zo snel mogelijk tot zichtbare en meetbare resultaten komen?

Een onderneming die aan deze vragen kan beantwoorden en samen met een plan van
aanpak hun digitale inspanningen uitvoert, behoort tot de koplopers.
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7. HEBBEN KMO’S TIJD OM TE DIGITALISEREN?
Meetbaarheid
Wetgeving
Medewerkers
Techniek

Aanpassing

Sector

Uitdaging

Tijd

Ongeloof

Liever persoonlijk

Leeftijd werknemers

Opleiding nodig
Kennis

Slechts 1 op de 6 kmo’s geeft aan geen problemen of
barrières te ondervinden richting een gedigitaliseerde
onderneming. Tijd dus om voor enkele vaak
voorkomende problemen korte oplossingen te
formuleren vanuit de expertise van Invisible Puppy.

Investering

Tijd
Kmo’s hebben geen tijd en medewerkers genoeg op volop te digitaliseren.
Stel een plan van aanpak op en ga stap voor stap richting het digitale.

Medewerkers
Medewerkers zien de digitalisering niet zitten door een gebrek aan kennis en techniek.
Biedt trainingen aan voor de medewerkers en licht de nieuwe zaken voldoende toe.

Meetbaarheid
Online kanalen zijn oncontroleerbaar en we weten niet wat ze opleveren.
Maak gebruik van tools zoals Google Analytics, deze leveren meetbare resultaten.

Sector
In onze sector is digitaliseren niet aan de orde, we hebben geen digitaal cliënteel.
Differentieer je van je concurrenten, de online markt is een opportuniteit.

Tip: Wens je in een keer al deze problemen aan te pakken? Denk er dan aan om een digital
agency onder de arm te nemen.
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8. WELK EFFECT HEEFT DIGITALISATIE OP KMO’S?
Om het effect van digitalisatie te meten, nemen we een kijkje naar de essentie van het
digitaliseren. Niet alleen dat, maar ook het effect van digitale marketing op kmo’s.
Waarin groeit een kmo dankzij het digitaliseren? Vinden ondernemingen het noodzakelijk om te
investeren in het digitale? Presteert een digitale kmo beter? De sprinters zien alvast een positief
effect op hun omzet!

8.1 Presteert een digitale kmo beter?
86% van de kmo’s vinden dat een gedigitaliseerde onderneming beter presteert.
Een brede stelling waar interessante inzichten uit kwamen. Onderstaande woordenwolk
weerspiegelt de voornaamste bevindingen over deze stelling:

In geschreven woorden vatten we deze woordenwolk vanuit onze expertise samen als: “Een
gedigitaliseerde onderneming presteert inderdaad beter. Wel moet het gebeuren met de juiste
motivatie, een plan en een goede uitvoering. Dan geloven we dat een kmo zichtbaar is, positief
evolueert en beter presteert dan de concurrentie.”

8.2 Is investeren in digitalisering noodzakelijk in de toekomst?
68% van de kmo’s melden dat een verbetering in service merkbaar is naar hun klanten toe
dankzij hun digitale initiatieven.
Zeker op vlak van communicatie verloopt het vaak vlotter en persoonlijker. Bij 3 op 4 kmo’s die
twee of meer communicatiekanalen gebruiken is dat het geval.
Een betere service heeft een gunstig effect op reviews, mond-tot-mondreclame en positieve
getuigenissen van tevreden klanten. Dankzij deze verbeteringen kan het aantal klanten stijgen.
45% kan vandaag met zekerheid zeggen dat het aantal klanten gestegen is door hun digitale
aanpak.
Klopt dit nu voor iedere kmo? Geldt een intensievere digitale aanpak bij de koplopers voor een
zelfde stijging in klanten en omzet als bij de sprinters?
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“Als we enkel naar de
koplopers kijken binnen dit
onderzoek zien we dat 100%
van hen een stijging in
omzet, klanten en service
zien.

Een duidelijk signaal naar
de groep achterliggers dat
het gras groener is aan de
zijde van de koplopers.

Steek een tandje bij en sprint
naar de kopgroep om een
maximaal eﬀect te zien van
jouw digitalisatie!“

Wil je ook tot de koplopers behoren?
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9. WIE NAM DEEL AAN DIT ONDERZOEK?
Aan dit onderzoek namen 66 Vlaamse kleine of middelgrote ondernemingen deel. Deze
steekproef werd aselect uitgevoerd bij kmo’s in Vlaanderen.
Enkele demografische parameters geven meer duiding over het steekproefkader.
•
•
•
•

Omzet van de ondernemingen.
Aantal medewerkers binnen de kmo’s.
Aantal jaren actief als onderneming.
In welke sector is de onderneming actief?

Omzet
4,5% 1,5%

22,7%

45,5%

25,8%

0-5 mln. euro
10-15 mln. euro
Meer dan 20 mln. euro

5-10 mln. euro
15-20 mln. euro

Aantal
medewerkers
7,7%
29,2%

63,1%

1-9
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10-49

20

50-249
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Jaren actief
7,6%
3,0%
10,6%

78,8%

0-5 jaar
10-15 jaar
Meer dan 20 jaar

5-10 jaar
15-20 jaar

Sector

1,5% 4,5%
3,0%
3,0%
3,0%

13,6%
1,5%

19,7%

50,1%

Diensten
Automobiel

Invisible Puppy NV

Bouw
Transport

Industrie
Vrije beroepen
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10. DANKWOORD
Als student mogen samenwerken met een onderneming zoals Invisible Puppy was een
uitstekende ervaring. Ik wil hier dan ook van deze ruimte gebruik maken om Tom De Baere en
Antony Slabinck hartelijk te bedanken. Het was een opportuniteit om binnen dit marketing agency
elf weken te vertoeven en aan dit interessante onderzoek te mogen werken. Mijn collega’s
stonden ook steeds paraat voor vragen of feedback, waarvoor een welgemeende dank u!
Invisible Puppy is hét marketing agentschap dat jouw onderneming naar een digitale toekomst
kan begeleiden. Op Invisible Puppy kan men bouwen!
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