
24-11-2022

1

Consumentenperspectief op 
gepersonaliseerde voeding

Dr Ellen van Kleef, Marktkunde & Consumentengedrag

Najaarsforum NAV 2022

Dietisten opleiding jaren negentig

Personalisatie omvat... 

1. Diensten of producten op maat

2. Beschikbaar via persoon, app, website etc

3. Gebaseerd op impliciete of expliciete 
consument kennis 

4. Via iteratief proces

5. Met bepaalde doelen voor ogen  

Van Trijp & Ronteltap, 2007

Geschiedenis personalisatie (1)

• Begindagen: Productie kleine schaal op basis vraag

• Industriële revolutie: One size fits all

– Harry Ford (1909): "elke kleur zolang het zwart is“

• Opkomst consumptie maatschappij

Van Trijp, 2008

• Marketing revolutie: Sterkere positie klant

– Gedifferentieerde marketing op basis van segmentatie

Van Trijp, 2008

Geschiedenis personalisatie (2)

• Eind 20ste eeuw: Personalisatie van  
marketingaanbod & reclame

Geschiedenis personalisatie (3)
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• 21ste eeuw: Steeds rijkere data

– Vooral online, maar ook door loyalty kaarten

– Browsegeschiedenis, gebruikersvoorkeur, gedrag apps, 
sociale gegevens, locatiegeschiedenis en demografische 
gegevens

• Toestemming consument?

Geschiedenis personalisatie (4)

• Nieuw nu- gedigitaliseerde 
consumenten

Geschiedenis personalisatie (5)

• 90% van Amerikaanse consumenten vindt marketing 
personalisatie aantrekkelijk (Morgan, Statista)

Vandaag

Aantal belangrijke succesfactoren 

– Substantiële persoonlijke voordelen voor 
consument 

–Hoge kwaliteit gegevens, privacy proof

–Consument centraal in ontwikkeling

Succesfactor

Consument moet voordelen                     
zien en herhaaldelijk ervaren

Uitleg aan steekproef 797 deelnemers (NL)

Reinders e.a., 2020

Resultaten

Matig enthousiasme voor gebruik 
Intentie: Gemiddeld 3.9 (SD=1.5) op 7-puntschaal

Risico inschatting onduidelijk
Privacy: 3.5 (SD=1.5) op 7-puntschaal

Vooral lastig buitenhuis
In restaurants: 4.7 (SD=1.5) op 7-puntschaal

Bij andere mensen thuis: 4.8 (SD=1.5) op 7-puntschaal

Reinders e.a., 2020
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https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2020/02/18/50-stats-showing-the-power-of-personalization/
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Ervaring voordelen

• Gefaalde producten: twijfelachtige beloften & 
lastig werkelijk te personaliseren 

Steward-Knox et al., 2013; Ahlgren et al., 2013 Source IGD UK

Neiging tot optimisme

'Hoe gezond en duurzaam zou je zeggen dat je huidige 
dagelijkse eetgewoonten zijn?' (N= 1000 Britse shoppers)

Eerder onderzoek in EU landen

• Persoonlijke voordelen

– Vooral gezien door atleten & fanatieke sport 
amateurs

– Minder verwarring & zoeken naar info

– Meer eigenaarschap, betrokkenheid & plezier

• Verschillen tussen consumenten

– Hoge inkomensgroepen meer betalingsbereid

– Geloofwaardigheid en effectiviteit 

Van Trijp & Ronteltap, 2007; 
Steward-Knox et al., 2013

Gewicht management apps

• Personalisatie essentieel; gebruik 
gedragsveranderingstechnieken

– Doelen stellen & monitoren, visueel aantrekkelijk

– Toegankelijk

– Motiverende reminders of sociale steun 

• Ook: schuldgevoel, falen, overload

Lyzwinski et al., 2017

Succesfactor

Hoge kwaliteit gegevens, privacy proof

Verschillende type data

• First party data – eigen verzameling over individu

• Second party data  - aangekocht over individu

• Third party data – aangekocht op geaggregeerd 

niveau

Montgomery et al., 2019; 
Edelman & Abraham, 2022
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https://www.igd.com/charitable-impact/sustainability/healthy-and-sustainable-diets/appetite-for-change-full-research
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Bedrijf

• Vaak onbetrouwbaar, onverkrijgbaar of kost 
moeite van consument

• Uitdagingen zijn snel genoeg inzicht krijgen 
(40%), voldoende data hebben (39%) en 
onnauwkeurige data (38%) (Vrountas, Instapage)

• Slecht te koppelen

Gegevens individu als basis personalisatie Persoonlijke gegevens delen

Consument

• Privacy zorgen

– gebruik voor andere doeleinden (manipulatie)

– genetische info stabiel over tijd -> extra riskant

Steward-Knox et al., 2013; Ahlgren et al., 2013

Wright, 2020

Succesfactor

Zet consument centraal in ontwikkeling
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https://instapage.com/blog/personalization-statistics
https://www.smartinsights.com/ecommerce/web-personalisation/consumers-personalized-marketing-engagement/
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Personalized Nutrition Position paper Food 
Valley, Van der Horst, Clabbers and others, 2021

Zet consument centraal

• Niet alleen door mening te vragen naar  
abstracte begrip

• Co-creëer en betrek in vroeg stadium

• Test en experimenteer

Beslissingsondersteuning voor gezondere en 
duurzamere keuzes in online supermarkt

• Kwalitatief onderzoek onder experts (N=20) en 
consumenten (4 groepen; N=19)

• Data verzameling 2022

Jansen, Bennin, Van Loo & 
Van Kleef, in preparation

Methode: kaarten om te sorteren & 
becommentariëren

Eerste resultaten (1)

• Hulp wordt gewaardeerd en als kansrijk gezien

• Optimale ondersteuning.. 
– Geeft ruimte voor autonomie “Als ik een kledingwinkel 

binnenloop en ze komen naar je toe, 'kan ik je helpen?' 
Nee, ik wil het eerst zelf zien” (consument deelnemer)

– Voorkomt irritatie en overload

Eerste resultaten (2)

• Zorgen om motief van supermarkt - “Dat de 
supermarkt mij helpt te kopen wat het beste 
voor hen is, in plaats van voor mij”

• Toelichting en onderbouwing door tekst of logo
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https://www.foodvalley.nl/wp-content/uploads/2021/10/Personalised-Nutrition-Position-Paper-final.pdf
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Succesvolle organisaties ... (1)

• Verbinden data (1st, 2nd & 3th party) en inzichten

• Activeren consument via verschillende kanalen 
(bedrijven werken samen) 

Edelman & Abraham, 2022

Succesvolle organisaties ... (2)

• Herkennen context van consument (waar ben je, met 
wie) -> real-time aanbevelingen

• Testen intensief, introduceren nieuwe innovaties, 
meten hun impact nauwgezet

Edelman & Abraham, 2022

Tot slot

Tot slot

• Bescherming data privacy

• Verantwoordelijk & motivatie bij consument –
is dat wenselijk? 

• Consumentvoordelen groter als organisaties 
over grenzen heen kijken

31 32

33 34


