Teleshopping, een nieuwe vorm van
winkelen -op-afstand

zaken nu of i n de nabije toelcornsit Lanm eketronische weg aangeboden wrden, Tea
eerste de kruidenierswaren; ook de verse waren. zoals vlees en brood, kunnen via teleshopping besteld worden. Daernaast worden
duurzame produkten aangeboden. Binnenkort zullen zelfs auto's onderdeel van deze
duurzame produkten zijn. Behalve goederen
kunnen ook diensten langodeze weg besteld
worden; zoals het reserveren van bioscwpkaartjes, het boeken van reizen en het afduiten van verzekeringen.
Zoals al vermeld is, wordt voor teleshopping
ook de term thuiswinkelen gebruikt. Andere
terrnen die gebruikt worden zijn: viewdatashopping, telecommunicatieshopping en
electronic shopping.
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r-EWijhrin Nederland verscheidene teleshop$inll:dxperimenten
gestart. Een aantal expe&iM%~en ziin alweer aestod. maar anderen
~~liikerii*%~n
6oede kangvan slaaen te hedben
zbyheeft.'dg~~T
als initiatiefnimer in a&~-98Q@h$t'Viditel-~ro
gestart.
i e ~ De be& 0 h ~ ~ 1 h 8 n ldie
e ~ aver een Viditel-TV of Vidi3.
@Sldho?M&hputer
beschikken. In 1985 wai? ~&8@1&000'aansluitingen en de verwach-

.

&&llh)!~oo%*~1990 waren toen 60.000

card hixi&%. Wehkam heeft
geG bij WWrry, via k
Echter, am aen evertisht
totaCe produktslanbod, wl
alom bekende catalogus gsbruik
ken. De aruderen leveren een befmrke M a l o
gus vow het standeradaanw, cZe apecialr
sanbiedingen worden r i a de cornpvtea~gsmeld. In de toekomst, wanneer de grafische
weergave verbeterd wordt, eullen 6%ltuIo~i
waarschijnlijk verdwijnen.
Onlangs zijn er diverse nieuwe teteshopgdrrgexperimenten gestart. DEt zijn Publinet, TeIesuper-Midden-Nederland, Infodam, Minitel,
RlTS en BV Videotekst Nederland en rnisschien zijn er ondertussen al weer sndere
experimenten geboren. Of deze initiatieven
succesvol zullen zijn, zal de toekomst nog uit
moeten wijzen.
I n het buitenlmd vvorden de conwment ook
teleshopping-faciliteiten aangeboden. In de
Verenigde Staten heeft teleshopping inmWdels een gigantische ontwikkeling doorgemaakt. Het is zeer commercieel opgezet. als
een soort s ow, waarin presentatoren artikeIen enthoukast aanprijzen om de kooplust op
te wekken. Vergeteken bij de VS is het in
Europa nog betrekkelijk stil. De Franse PTT is
i n 1981 begonnen met het gratis verstrekken
van videotexterminals-zogenaamde Minitels
- aan ieder huishouden. €en kleine 5 0 leveranciers bieden produkten en diensten aan
viaUere terminals. Het bliikt d r t de aebruikers
metcname de eenvoud. snelheid enefficiencv
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mogelijkheden voor teleshopping. Laag opgeleide conswmenten, werklozen en part-timers
behoren nu nog niet tot de doelgroep.
Ondanks dat teleshopping een uitkomst zou,
,kunnen zijn voor ouderen en gehandicapten,
m d a t zij de groep vormen die het slechtst ter
been is, behoren ook zij nog niet tot de gebruiKers.

Kovsten mor de consument
(1 9WJis de t h a w gedelijk senbeg. Wt vers~hEjnsdvan teteshmping in Nehrland 1 1 n5g nilet cloar het grote
pllbltiek~eaaepteeedworden, mede vanwege
de huidige apmr@wur.
Maar wt zijn ap dit moment de technische
mogelijkheden voor teleshoppers? Teleshoppers kunnen via de ~ l g e n d systemen
e
informatie uitwisselen met de aanbieder:
Weergave van informatie: televisie of com-
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Sturing van informatie (0.a. het bestellen
van produkten): druktoetstelefoon, wmputertoetsenbord of afstandsbediening van de TV.
Informatiedrager: telefoonlijn of TV-kabel.
Bij telefonixhe overzending is een modem
tussen telefoontoestel en beeldscherm nodig.
Een modem is een apparaat dat geluidssignalen i n beeld helpt te vertalen. Op het beeldscherm is alleen grafische weergave mogelijk. Bij informatieoverdracht via de TV-kabel
zijn beelden van videokwaliteit mogelijk, indien tussen kabel en beeldscherm een kiesmatrix is geplaatst.
Er zijn twee ontwikkelingen gaande die de
gebruikersvriendelijkheid van de teleshopping-techniek voor de consument zullen verhogen. Ten eerste zal over enige tijd de medir
awet 26 gewijzigd worden, dat ook andere
bedrijven dan de bestaande omroepen bewegende beelden mogen uitzenden. En ten
tweede zal de PTT de huidige koperen telefoon- en TV-kabels in heel Nederland vervangen door glasvezelkabels. Met een kleinere
omvang heeft deze kabel een grotere capaciteit en met deze kabel is het goed mogelijkom
een gei'ntegreerd netwerk van TV-, telefoonen computerkabels te maken, zodat het bestaande 6Bnrichtingsverkeer van bewegende
beelden omgezet kan worden in tweerichtingsverkeer.

Doelgroep

,

Op dit moment is de primaire doelgroep8de
tweeverdieners (hoog inkomen,weinig tijd).
Daarnaast maken, ook moeders met&kleina
kinderen i n toeneme'nde mate gebliuikan de

De b s t e n van teleshopping kunnen nogal varleren per consument. lemand die de homecomputer al eerder voor andere doeleinden
aangeschaft heeft, zal geen aanschafkosten
van de computer voor teleshopping hebben.
Ook kan het teleshoppen bij de ene leverancier nogal wat verschillen in prijs bij een andere leverancier (bijvoorbeeld verhoogd telefoontarief en/of lidmaatschapskosten).
De kosten van de apparatuur kunnen inhouden, de aanschaf van:
Een homecomputer.
Een Viditel-TV. Deze is f 1000,- duurder
dan een gewone kleurentelevisie.
Een modem. Een modem is te koop vanaf
f 200-, maar wordt al gauw f 400,- tot
f 600,-. Als gebruik gemaakt gaat worden
van de glasvezelkabel, dan is een modem niet
meer nodig.
Een druktoetstelefoon. Een groot deel van
de Nederlandse huishoudens is al in hat bezit
van een druktoetstelefoon en zal deze niet
speciaal voor het teleshoppen hoeven a m te
schaffen.
Bijkomende kosten kunnen zijn:
Aankoop van een eoftwareprogrammar
Bezorgkosten.
Kosten van het telefoneren (soms wordt
extra tarief van f 0,35 o f f 0.50 per minuut
aerekend).

I

Lidmaatschapskosten (bijvoorbeeld bjj het
C-U-C f 85,- per jaar).
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Voordelen en nadelen
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Misschien hebt u tiidens hetrilezen11wBnodit~
artikel u w gedachte;-i al laten~$aanfoven~de
voordelen die een teleshoppingssrxibebI :
consument kan bieden en90vel;3danadelsm@ * ,a
dit systeem met z i c h ~ i r n a e b q e ~ g ~ . ~ ~ a r & & ~ ~ ~ d
denkwerk en Iiteratuurstudi@benril
tot de volgende opgommingf %andm
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sument streeft niet near &t maximale dveau. De teleshoppingsystemen bieden em
snelheid en volledigheid die uitrijst boven de
wensen en verlangens van de comument.
Ten aanzien van het gemak zijn heel wat vomdelen te noemen. Zo zal men de deur niel
meer uit hoeven, omdat thuis besteld en bezorgd wordt. Verder is men geen reistijd meer
kwijt en bestaat ook het probleem van de
lange rijen voor de kassa niet meer. De teleshopper ondervindt geen last van het slechte
weer of van de kinderen tijdens het winkelen.
Teleshoppen kan men ieder uur van de dag
(24 uur per dag) en kost minder tijd. zodat de
teleshopper meer tijd overhoudt voor andere
dingen.
Een aantal voordelen die verder nog genoemd
dienen te worden zijn: Benzine-, reis- en parkeerkosten bestaan niet meer. De aankoopverantwoordelijkheid kan goetlmet de partner gedeeld worden en overleg met de
gezinsleden is ook beter mogelijk. En tenslotte verschaft het bezit van de benodigde
apparatuur - computer en modem de teleI
shopper status.
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Nadelen
Het Konsumenten Kontakt vindt een groot nadeal van teleshopping, dat goederen niet fysiek aanwezig zijn alvorens ze aangekocht
worden. Het betreffende produkt kan nooit
even geproefd, gevoeld, beluisterd, opgemeten of aeoast worden. Een schrale troost is,
'
dat op b beeldscherm een beschrijving van
"" hat produkt weergegeven kan worden; het
baste beeld dat een teleshopper van een bepaald produkt kan krijgen is een twee-dimensionaal stilstaand kleurenbeeld van videit. In de toekomst mogen bewegende
van de aangeboden produkten uitge-

aantoonbaar dat @eneEeldFQPI1
plaaa hseft g m i x k n @h &fl
dst mntkent. Ovk & pfEvBcy w n
per kan A n i g aongetaed wPd~en.@e
merit Re&
we id^ zich op
er
opgerl%@engepevens gebewrr. Een k W j +
kan olle aankopen vgn aijn Manten dPra
een computerbestand vastleggen en deze
gevens zouden door datselWe b d r i j f am ge+
i'nteresseerde derden verkocht kunnen VVBIden.
lntensief gebruik van huistelemafica diensten, wsaronder teleshoppinq, kan ertoe hiden dat mensen meer tijd gsan doorbrewen
in hun woonkamer en minder tijd met bun
buren, of op openbare plaatsen doorbrengen.
Het gevolg is een afname van face-to-facecommunicatie, zodat de teleshopper zich gelsoleerd kan gaan voelen of rninder op de
hoogte kan geraken van bepaalde zaken.
Verdere nadelen die ik nog graag wil meenemen zijn: teleshopping is totaal niet recreatief, 'funshopping' is er niet bij. De aankoop
van een produkt langs electronische weg mist
het intu'itieve, het emotionelevan het meteen
meenemen. En aan de andere kant verwacht
ikdat de teleshopper meer aankapen zal doen.
simpelweg, omdat hij 24 uur per dag in de
gelegenheid gesteld wordt en omdat het een
kleine moeite kost om achter de computer te
gaan zitten. En tenslorte neemt de benodigde
apparatuur enige ruimte i n huis in beslag.

Toekomstverwachtingen
Hoe de toepassingen van teleshopping zich
zullen ontwikkelen en hoe de consument
hierop zal reageren, zijn zaken waar al veel
over geschreven is. Op dit moment kijken wetenschappers die zich in teleshopping verdiept hebben anders tegen de toekomstige
ontwikblingen en acceptatie aan dan vijf jaar
@eIden;'men verwacht nu; dat-teleshopping

tm n

men
Zlmu

WI1

vmr(

bnl
zichl
Jam
men
zelfc
bedr
drijv
aant
Uit I
vaak
kom
slaa
zake
door
deta
in dr
talv
well
Nag
ontv
ken.
wit
liet
groe
huid
derli
en t c
Wac
Hof
cons
heel
van
mee
marl
mati
Jon$
dagc
trbn~
Ook
het I
dB n
won

-

O m e m w g l ~ r m ~ keus
e ~ n& kunnen ma-

rnt neg .$en
e positle van
ser moeilijk,
ie bestelling
n de gartijen
en teleshopI. De consut er met &
Een bedrijf
ten direct i n
i en deze gedrijf aan gem n e n wor-

natica dienan ertoe leidoorbrengen
tijd met hun
loorbrengen.
face-to-face,per zich ge'iinder op de
te zaken.
3 wil meeneniet recreaDe aankoop
:he weg mist
n het meteen
ant verwacht
pen zal doen,
er dag in de
ndat het een
computer te
l e benodigde
in beslag.

h p p i n g zich
1 consument
waar al veel
!nt kijken wehopping vertoekomstige
n dan vijf jaar
teleshopping
s l a m 6ij het
~eddjvemzien
wrig i n t ~T-.;?
r(4)wlW&+9@9

1

ken is k w l i t a t J goede en dws doorzichtige
informatb Bvrr kh gewaagde produkt een
vereistc. En &ze b n een teleshopping-dienst
w l g m a C-U-C bieden. D+t bedrijf ziet de volw n d e ontwkkdingen als tekens, dat dedoorbraak van teloshopping niet lang meer op zich
zal laten wachten: deconsument gaat bewuster met zijn vrijetijdsbesteding om, de consument ervaart een toenemend aantal duurzame artiblen als onmisbaar en het aanbod
van produkten, merken, typen en prijzen
wordt steeds omvangrijker, zodat een databank (via de PC) nodig is om de markt doorzichtiger te houden.
James Telesuper is van mening, dat de komende jaren in vele gezinnen de terminal een
zelfde plaats zal krijgen als het TV-toestel. De
bedrijven moeten hier op inspringen en bedrijven die in 1989 nog geen telediensten
aanbieden zullen voorbij gestreefd worden.
Uit uitspraken van onderzoekers blijken ook
vaak grootse verwachtingen voor de toekomst: 'Experimenten kunnen ineens aanslaan en plotseling een kettingreactie veroorzaken. ledereen gaat meedoen want de grote
doorbraak lijkt gekomen. Bedrijven buiten de
detailhandel duiken brutaal en met veel geld
in de nieuwe distributievorm en gaan als katalysator fungeren. Er kan veel gebeuren en
wellicht ook sneller dan iedereen verwacht.'
Nog zo'n uitspraak: 'Het is nuttig om naar
ontwikkelingen uit het recenteverleden te kijken. Telefoon, auto, radio en televisie zijn ook
ooit begonnen als 'gadgets' die, zo het zich
liet aanzien, alleen voor een zeer selecte
groep mensen zouden zijn weggelegd. Het
huidige aantal van vijf miljoen auto's in Nederland, als ook het succesvan telefoon, radio
en televisie, maken duidelijkdat aan deze verwachting niet is voldaan'.
Hof en De Jong (1987) wijzen er op dat de
consument zich snel ontwikkelt. De jeugd
heeft geen 'knoppenvrees' en de consument
van de toekomst heeft een betere opleiding,
meer koopervaring en meer inzicht in de
markt, zodat steeds meer artikelen routinematlg gekocht kunnen worden Hof en De
Jong verwachten dan ook dat met name de
dagelijkse boodschappen spoedig langs electronische weg besteld zullen wordenOok de Consumentenbond verwacht dat aan
het eind van de jaren negentig teleshopping
dB manier is waarop in Nederland gewinkeld
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de kosten te maken voor teleshopping? En zo
ia, hoe hoog wil hii aaan? Of moeten de dieni t e n de koGen voocdat soort zaken dragen?
Volgens Hof en De Jong zullen de volgende
ontwikkelingen plaatsvinden alvorens teleshopping aanslaat:
Het aan de consument aanbieden van een
pakket van mogelijkheden voor de computer
en het beeldscherm, zoals: thuisbankieren,
het raadplegen van een elektronisch telefoonboek en het reserveren van bioscoopkaartjes en hotelkamers. Met deze mogelijkheden wordt de aanschaf van een
beeldscherm aantrekkelijker.
Bewustwording van de consument van de
voordelen van teleshopping.
Vermindering van de aanschafkosten van
de apparatuur.
Vergroting van de gebruikersvriendelijkheid van de apparatuur. Eenvoudiger, sneller.
Doorzichtiger worden van de markt, zodat
met behulp van de computer ook goed een
keus gemaakt kan worden. Deze doorzichtigheid is al vergroot, sinds er veel produkten
een merk dragen. Waar nog we1 aan gewerkt
moet worden, is de standaardisatie van de
maten van kleding en schoeisel.
Tot slot: dit artikel heeft een zuiver signalerend karakter. Ik hebzelf geen waardeoordeel
aeaeven over de moaeliikheden van teleshooMet behulp van dh artikel hoop ik handvaten aan de lezer aangereikt te hebben,
waarmee hij of zij zich enig inzicht kan verschaffen omtrent enige vooi- en nadelen van
het verschijnsel teleshopping.
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