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Data-duiding
Over zeven jaar zijn we heel 
goed in staat om de gebrui-
ker zelf te herkennen. Nu 
optimaliseren we veelal nog 
voor device-/browsercombi-
naties op basis van cookies, 
maar device graph oplossin-
gen zullen dan de norm zijn. 
Adobe loopt op dit moment 
voorop in deze markt met 
haar Marketing Cloud ID, 
waarin bezoekersinformatie 
van al haar klanten wordt ge-
bruikt om te begrijpen welke 
gebruikers achter welke 
device-/browsercombinatie 
zitten. We kunnen daar-
door veel sneller leren van 
onze experimenten, omdat 
vervuiling van datapopulaties 
verleden tijd is. 

Algoritmes
Nu is optimalisatie veelal nog 
de kunst van het maken van 
keuzes. Je kunt niet alles toet-
sen, omdat je genoeg be -
zoekers nodig hebt om signifi-
cante uitspraken te doen. In 
2024 zullen onze statistische 
formules beter passen bij de 
bedrijfsomgevingen. Een op-
lossing zoals Google Cloud 
Prediction API zal op basis van 
jouw weinige data heel gericht 
al effectieve uitspraken kun      -
nen doen. Optimalisatie is dan 
de kunst van zoveel mogelijk 
elementen voeden aan het  
optimalisatiesysteem, omdat 
razendsnel kan worden ge-
toetst wat een positief effect 
heeft op welk segment bezoe-
kers en wat niet.

Spraakinterfaces
We zijn van de eerste mobile 
e-commerce via mobile first 
naar mobile leading gegroeid. 
App-optimalisatie geeft je al 
minder creatieve vrijheid, om-
dat je moet werken vanuit 
frameworks. Spraakinterfaces 
zijn het nieuwe mobile. Nu nog 
de eerste stappen via Google 
Home en Amazon Echo, maar 
over zeven jaar heel overheer-
send. En ook de hoofdinput 
voor andere apparaten zal 
spraak zijn. Vormgeving van de 
online dialoog wordt daardoor 
bij verkoopoptimalisatie on-
dergeschikt. Het gaat om de 
user experience van de ge-
sproken tekst. Relevant, met 
de juiste woorden op het juis-
te moment. 

Klantcontact
Verkoop van producten zal in 
2024 nog meer plaatsvinden 
via platformen waarvan jij 
geen eigenaar bent. Bedrijven 
zoals Facebook, Google, Apple 
en Amazon zullen de grote 
marktplaatsen zijn waar je je 
product kunt aanbieden, maar 
waar je weinig onderscheiden-
de ruimte hebt. En dus zal de 
user experience-optimalisatie 
verschuiven naar het moment 
waarop de klant jouw product 
in bezit heeft. Dan pas heb je 
ruime controle over de com-
municatie met hem. Klantbe-
houd en klanten die het pro-
duct promoten, worden de 
belangrijkste optimalisatie -
KPI’s. En community - opti-
malisatie de standaard.
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ConVErsion ➽ zeven jaar geleden kwamen de eerste schaalbare oplossingen voor a/b-testen op de markt. 
inmiddels heeFt elk groot bedrijF een proces geÏmplementeerd voor continue optimalisatie. de komende zeven 
jaar zal dit verder groeien in kwantiteit en kwaliteit. vier kernpunten.

Deze maandelijkse rubriek wordt samengesteld door Ton Wesseling, internationaal spreker over
online optimalisatie en founding partner van Online Dialogue, experts in evidence based growth.


