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Consumenten helpen bij het 
maken van de juiste keuze



Kieskeurig.nl:

• 170.000 unieke bezoekers per dag

• 92% heeft een aankoopintentie

• Time on site:  langer dan 6 minuten

• 2,2 miljoen leads per maand

• 1,1 miljoen betrouwbare 
consumentenreviews



Onze kernwaarden
Betrouwbaar

& onafhankelijk



Positie in de markt

Kieskeurig.nl t.o.v. concurrentie:

• Betrouwbare en onafhankelijke prijs- en productinformatie

• Hoge attentiewaarde door lange bezoektijd

• Hoge kwaliteit bezoek door bieden betrouwbare prijs- en productinformatie

• Hoge conversie

• Ruim 1 miljoen betrouwbare product- en shopreviews



Onze grootste klanten



KIESKEURIG.NL

Presentatie Zorgkaart Nederland

It’s all about
reviews



Shopreviews
2017

Totaal shopreviews: 118.059

Goedgekeurd: 84.518 (71,6%)

Gemiddelde beoordeling: 8,7

Shop met de meeste reviews: Coolblue (15.121)



Totaal productreviews: 55.264

Goedgekeurd: 39.822 (72%)

Gemiddelde beoordeling: 8,3

Productgroep met de meeste reviews:   wasmachine (15.121)

Product met de meeste reviews: Galaxy A5 (1.046)

Productreviews
2017



Verloop aantal reviews
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Review-onderzoek



44% vindt het 
reviewcijfer het 

belangrijkst bij de 
aankoop van een 

nieuw product

1%

44%

44%

11%

De levertijd De prijs Het reviewcijfer Anders



87% leest de reviews 
op Kieskeurig.nl

87%

13%

Ja Nee

Lees je de reviews op Kieskeurig.nl?



Van de niet-lezers 
vindt 72% de prijs van 

het product het 
belangrijkst

1%

46%

53%

4%

72%

25%

De levertijd De prijs Het reviewcijfer

Ja Nee

Lees je de reviews op Kieskeurig.nl?
versus

Wat is voor jou het belangrijkst bij de keuze voor een bepaald product? 



97% vindt reviews 
belangrijk tot heel 
belangrijk bij een 

aankoop

31%

66%

2%

Heel belangrijk Belangrijk Onbelangrijk

Hoe belangrijk zijn reviews bij jouw productaankoop?



90% ziet af van een 
product met slechte 

beoordelingen

1%
9%

60%

30%

Helemaal mee oneens Mee oneens Mee eens Helemaal mee eens

Stelling: krijgt een product slechte reviews, dan koop ik het niet.



8% leest ook reviews 
over zorgaanbieders

34%

18%

31%

8%

Ik lees geen andere reviews over
producten, bedrijven en/of diensten

Restaurants

Vakanties / hotels

Zorgaanbieders (huisarts, ziekenhuis,
specialist)

Waar lees je reviews over?



84% schrijft zelf geen 
review op Kieskeurig.nl

16%

84%

Ja Nee

Schrijf je zelf weleens reviews op Kieskeurig.nl?



67% vindt dat het 
schrijven van een 

review te veel tijd kost

67%
2%

9%

22%

Het kost mij te veel tijd

Ik vind de controle te streng

Ik word er niet voor beloond

Anders

Waarom schrijf je nooit een review?



47% schrijft een 
review wanneer ze 
heel tevreden zijn

8%

23%

47%

17%

Als ik een beloning krijg voor het
schrijven van een review

Als ik heel ontevreden ben over een
product en/of webshop

Als ik heel tevreden ben over een
product en/of webshop

Ik schrijf altijd een review over een
product en/of webshop

Wanneer schrijf je een review?



75% schrijft een 
review om anderen te 

helpen

75%

12%

5%

7%

Andere consumenten helpen bij hun
aankoop

De webshop en/of fabrikant feedback
geven

Een eventuele beloning

In contact komen met webshop en/of
fabrikant

Waarom schrijf je een review?
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1 miljoen betrouwbare 
reviews. Hoe dan?

2
5



Werk samen met je 
klanten / relaties

van onze reviews komen via de whitelabel -
reviewmodule binnen, geplaatst bij onze 

relaties

50%

van onze reviews worden direct op 
Kieskeurig.nl

geplaatst. Reviewacties, reviewflyers, direct.

50%



Whitelabel-
reviewmodule



Houd ‘t kort en simpel!



Blijf optimaliseren!



Schep duidelijke 
verwachtingen

Kwaliteitseisen

• De review moet van waarde zijn voor andere consumenten.

• Geen beledigende, suggestieve en/of aanstootgevende taal in de review.

• Geen persoonlijke e-mailadressen, namen, telefoonnummers en/of url’s.

• De inhoud en de afzender van de review moet betrouwbaar zijn.

• De review moet met een geldig e-mailadres geschreven zijn. 

• Een shopreview gaat vooral over de ervaring met de winkel. 

• Een productreview over de gebruikerservaring met een product.



Schep duidelijke 
verwachtingen

De review moet toegevoegde waarde bieden aan andere consumenten en 
goed onderbouwd zijn. Met een motivatie die enkel bestaat uit woorden als 

“prima, super of goed” help je andere consumenten niet bij het doen van een 
aankoop en keuren we hierom dan ook af.   



Stimuleer op een 
eerlijke manier

Aanpassing voorwaarden reviewacties.



Stimuleer klanten / 
relaties

Want …



Stimuleer klanten / 
relaties

Want …

97%
vindt reviews belangrijk tot zeer belangrijk.

Vertrouwen van de consument wordt minder bij weinig 
reviews.



Stimuleer klanten / 
relaties

Gratis feedback!

Want …

97%
vindt reviews belangrijk tot zeer belangrijk.

Vertrouwen van de consument wordt minder bij weinig 
reviews.



Stimuleer klanten / 
relaties



Stimuleer klanten / 
relaties



Wat wordt gecontroleerd:

• Inhoud review. Voldoet deze aan de kwaliteitseisen?

• Gebruikersnaam.

• IP-adres: schrijft iemand met dit IP-adres vaker reviews en waar schrijft hij/zij 
over?

• E-mailadres: schrijft iemand met dit e-mailadres vaker reviews en bij welk 
product/welke shop?

Hoe herkennen we nepreviews?

• Te positief of juist te negatief (t.o.v. overige reviews).

• Patroonherkenning (zelfde opbouw, woorden, zinnen, gebruikersnamen).

• Zelfde IP-adres / e-mailadres, met verschillende gebruikersnamen.

• Zelfde gebruiker of IP-adres heeft te veel gelijksoortige artikelen.

Extra hulpmiddelen:

• Steekproef factuur 

• Steekproef uitvragen reviews (t.b.v. reviewacties).

Zorg voor betrouwbare 
reviews!



De belangrijkste learnings:

Omarm Stimuleer

Reviews spelen een rol in 
het keuzeproces

Geen reviews = weinig 
vertrouwen

97% vindt reviews 
belangrijk tot zeer 

belangrijk

Optimaliseer n.a.v.
gratis feedback >>

90% ziet af van een 
product / dienst met slechte 

reviews

Maak er gebruik van




