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Internet biedt technologische oplossin-
gen voor diverse manieren van commu-
niceren: e-mail, mailing lists, WWW etc.
Er bestaan zo veel verschillende oplos-
singen, omdat niet één communicatie-
of presentatievorm voor alle omstan-
digheden de meest aangewezene is.
Voor het onder WWW-technologie
communiceren van informatie met een
niet-vluchtig karakter, bedoeld voor
een divers publiek, en voor verschillende
omstandigheden, beveelt Paul De Bra
het gebruik van adaptieve hypermedia
aan.

Een ontwikkeling als Internet biedt voor het aanbie-
den van grote hoeveelheden informatie interessante

mogelijkheden. De Internettechnologie wordt ook meer
en meer de basis voor de informatievoorziening en
communicatie binnen een bedrijf (Intranet) en tussen
samenwerkende bedrijven (Extranet).
Een grote informatiebron of -server heeft meestal een
zeer divers aanbod. Van een bedrijf kan men de organi-
satorische structuur opvragen, een plan en foto’s van en
een routebeschrijving naar de fysieke kantoorlocaties,
een overzicht van producten en diensten, een adres- en
telefoonboek van alle medewerkers. De presentatie van
die informatie is voor alle bezoekers gelijk. Dit artikel
geeft de beperkingen aan van zo’n one size fits all aanpak,
en illustreert hoe gebruikers beter kunnen worden ge-
holpen door middel van adaptieve technieken. Adap-
tiviteit wordt in toenemende mate ingezet om de gebrui-
ker een efficiëntere en effectievere toegang tot relevante

informatie en producten te bieden. Dit is nodig omdat in
een globale markt de concurrentie op service wél en op
prijs bijna niet meer mogelijk is.

Informatie voor de gebruiker

Veel informatieaanbieders concentreren zich op het
presenteren van hun organisatie en producten. (De
overigen bieden in meerderheid een imago aan, en
weinig echte informatie.) Websites zijn in vele gevallen
elektronische versies van papieren brochures, adverten-
ties, of televisiespots. De ‘homepage’ van de faculteit
Wiskunde en Informatica (W&I) van de Technische
Universiteit Eindhoven is zo’n ‘typische’ website. De
plaatjes tonen (ongeveer) de homepagina en de pagina
over ‘Studenten organisaties’.
De W&I-site geeft de structuur van de faculteit aan. Dit
lijkt een logische opbouw, maar degenen die de site van de
faculteit bezoeken doen dat wellicht niet om de structuur
van W&I te bestuderen maar om informatie te krijgen
over een of ander aspect van wat aan de faculteit
gebeurt. Het is helaas echter een illusie dat de gebruiker
via een beschrijving van de structuur van de organisatie
snel bij de gewenste informatie kan komen.
Een voorbeeld: een student van een andere universiteit
is op zoek naar een college over ‘Hypermediasystemen’.
Hij heeft misschien van een vriend gehoord dat dit aan
de faculteit W&I van de TUE moet bestaan. De home-
page geeft niet duidelijk aan welke weg de student moet
volgen om deze informatie te vinden. Het ‘Zoekformulier’
lijkt misschien geschikt, maar dat is helaas niet het geval.
Informatie over colleges kan onder andere worden be-
reikt via de ‘Studenten organisaties’, maar ook via de
‘Vakgroep Informatica’.

1. De student besluit de weg ‘Studenten organisaties’ te
volgen.

2. Zoals de figuur al suggereert moet de student nu uit
een menu kiezen voor de ‘Studievereniging GEWIS’.
Vreemd genoeg representeren de vier andere keuze-
mogelijkheden geen studentenorganisatie.
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3. De pagina over ‘GEWIS’ biedt ‘Studiegerichte infor-
matie’.

4. Deze informatie geeft toegang tot de ‘Elektronische
Vakkengids TUE’.

5. De vakkengids bevat een zoekformulier, waarmee
elementaire informatie over het hypermedia-college
kan worden gevonden, zoals vakcode en docent.

Vijf stappen dus. De weg van de homepage tot aan de
gewenste informatie is lang, en bezaaid met menu’s die
keuzes aanbieden waar de bezoekende student niets aan
heeft. Een gevolg van de ongeschikte structuur van een
website zoals de W&I-homepage is dat gebruikers infor-
matie gaan opzoeken via grote search engines. Inder-
daad: er zijn minder interacties nodig (minder links te
volgen) om nuttige informatie over het hypermedia-
college te vinden via AltaVista, Excite, Lycos, HotBot,
Euroferret of nog andere hulpmiddelen. Het ‘Zoek-
formulier Wiskunde en Informatica’ helpt de student
niet omdat het geen toegang geeft tot de informatie uit
de ‘Elektronische Vakkengids’, waarin precies de ge-
zochte informatie staat, en geen toegang tot de webser-
ver van de Sectie Informatiesystemen die het college-
dictaat bevat.
Het zoekproces kan aanzienlijk worden vereenvoudigd
door de website aan te passen aan een specifieke gebrui-
ker. De W&I-site representeert een one size fits all aanpak.
Alle bezoekers zien dezelfde structuur en informatie. De
eerste stap naar een beter ‘passende’ oplossing is het
aanbieden van specifieke informatie voor bepaalde ‘ste-
reotype’ gebruikers. Het lijkt wel op de introductie van
confectiematen. Voor de W&I-site zou dit kunnen leiden
tot een eerste pagina met als keuzes onder andere:

• Info voor TUE studenten: direct bereikbaar worden dan
links naar de ‘studievereniging GEWIS’ en de ‘Elek-
tronische Vakkengids TUE’.

• Info voor niet-TUE studenten: deze link leidt naar een
pagina met links naar de ‘Elektronische Vakkengids
TUE’ en naar informatie over de procedure die stu-
denten van andere instellingen moeten volgen om een
college aan de faculteit te volgen.

• Info voor W&I-medewerkers: ...

De essentie van deze alternatieve aanpak is dat gebrui-
kers via minder tussenstappen bij hun doel komen, en
dat ze niet meer worden geconfronteerd met keuze-
menu’s met items die voor hen toch niet interessant zijn.
Ook in een gebruikersgerichte website zal het nog voor-
komen dat een gebruiker informatie of een menukeuze
tegenkomt die niet relevant is. Stereotypes volstaan niet
om een site voor iedereen persoonlijk aan te passen. De
volgende logische ontwikkelstap is dan ook het maatpak,
een presentatie die helemaal aan de individuele gebrui-
ker is aangepast. Voor een site als de W&I-site kan dit
inhouden dat een medewerker een pagina krijgt met
links naar een bepaalde onderzoekschool, de on line
catalogus van de bibliotheek, het message board van een
gedoceerd college, een commissie waarvan de mede-
werker lid is. Elke medewerker kan zijn eigen pagina’s
samenstellen. De website is dan aanpasbaar geworden.
De ultieme vorm van adaptiviteit ontstaat wanneer de
website zichzelf automatisch aanpast aan de behoeften
van de gebruiker. Bij de algemene pagina’s van de W&I-
site ligt dit niet zo voor de hand, maar een on line
collegedictaat kan zichzelf wijzigen naargelang de stu-
dent vorderingen maakt, en een on line boekhandel kan
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nieuwe titels suggereren op basis van historische infor-
matie over het selectie- en koopgedrag van de klant, en
dat van andere klanten.

Adaptieve hypermedia in WWW

Wanneer we een boek lezen, slaan we pagina’s om
zonder daarbij na te denken. Toch is dit niet helemaal
waar: onbewust kijken we soms terug naar iets dat op een
andere plek op de ‘huidige’ pagina staat, en dat kan niet
over paginagrenzen heen. We moeten vaak nog iets
onthouden dat op een eerdere pagina stond. In hyper-
media-documenten, zoals websites, gebeurt het om-
slaan van pagina’s nooit onbewust. De gebruiker moet
een keuze maken uit de overdaad aan links op een
pagina. Er zijn vaak ook verschillende links, vanuit
verschillende bronnen, naar eenzelfde pagina. De au-
teur kan (verkeerdelijk) veronderstellen dat de gebruiker
bepaalde informatie heeft gelezen wanneer hij bij een
specifieke pagina aankomt. Sommige gebruikers heb-
ben die informatie misschien niet gelezen, en bij ande-
ren kan het lange tijd geleden zijn. Het moeten onthou-
den van informatie over de grenzen van pagina’s heen is
een vorm van cognitive overhead.
Cognitive overhead is hinderlijk en vertraagt het proces
van het in zich opnemen van informatie. Om de cognitive
overhead te minimaliseren moet informatie op een
verantwoorde manier in pagina’s worden verdeeld, en
mogen links slechts leiden naar pagina’s die recent
verworven voorkennis veronderstellen:
• De verdeling in pagina’s is bij hypermedia gemakkelij-

ker dan bij een boek, omdat de lengte van een web-
pagina onbeperkt is. Het ideaal is om één concept of
idee per pagina te behandelen. Hiervoor is vaak min-
der ruimte nodig dan een (A4-)pagina, maar soms ook
iets meer.

• Het garanderen dat pagina’s alleen bereikbaar zijn
wanneer de gebruiker de nodige voorkennis heeft
verworven, en dan liefst nog recent, is voor de auteur
een bijna onmogelijke taak. Door concepten aan pa-

gina’s te koppelen en het gebruik van de website door
elke gebruiker afzonderlijk gade te slaan, kan een
computer (de webserver) de evolutie van de (voor)kennis
volgen, en dit deel van de taak van de auteur automa-
tiseren door middel van adaptieve hypermedia.

Toegang tot een website verloopt meestal anoniem: de
webserver weet wel vanaf welke computer een pagina
wordt opgevraagd (dat is nodig om de pagina naar de
juiste bestemming te kunnen sturen), maar niet door
welke gebruiker dit gebeurt. Adaptiviteit is slechts moge-
lijk wanneer een gebruiker zich expliciet identificeert.
Na een inlog-procedure moet de browser automatisch
bij elk verzoek om een pagina de identiteit van de
gebruiker meesturen. Dit kan op verschillende manie-
ren worden gerealiseerd:
• Het basic authentication mechanisme van het Web kan

worden gebruikt. Als de pagina’s in een (direc-
tory-)boomstructuur zijn opgeslagen dan is deze tech-
niek goed geschikt: de browser geeft automatisch de
identiteit en het wachtwoord van de gebruiker door
voor alle pagina’s uit de boom die zich ‘onder’ de
startpagina bevindt. De enige moeilijkheid met deze
techniek is dat een gebruiker een identiteit en pas-
woord toegewezen moet krijgen vóóraleer de eerste
keer toegang te kunnen krijgen tot de website.

• De server kan de identiteit van de gebruiker in de
adressen (URL’s) van de pagina’s verwerken. Pagina’s
in de boom ‘onder’ de startpagina krijgen automatisch
die identiteit in hun adres. Deze techniek wordt ge-
bruikt in het hypermedia-college1 2L670. Gebruikers
kunnen zich via de startpagina aanmelden. De pagi-
na’s zijn echter niet door authentication beschermd.

• De server kan de identiteit in een magic cookie verpak-
ken. Netscape introduceerde deze techniek voor het
eerst, maar zij wordt thans door alle populaire browsers
en servers ondersteund en veelvuldig gebruikt. Het
cookie wordt door de browser bij elk verzoek terug-
gestuurd. Een klein nadeel van cookies is dat ze wor-
den opgeslagen op de computer van de gebruiker.
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Wanneer studenten regelmatig verschillende compu-
ters (in pc-zalen) gebruiken en ook soms een pc met
modem thuis, dan beschikken ze niet steeds over
dezelfde opgeslagen cookies.

De informatie die uit de logging wordt afgeleid, vormt
wat met een Engelse term wordt aangeduid als user model.
Op basis van dit model kan het adaptieve hypermedia-
systeem de volgende aanpassingen maken aan de infor-
matie-inhoud, presentatie en navigatie, zoals beschre-
ven door Brusilovsky:2

• adaptieve presentatie
Bij adaptieve presentatie wordt de tekstuele of multimedia
informatie binnen een informatie-eenheid, zoals een
pagina of een video, aangepast aan de wensen en
behoeften van de gebruiker.
- Bij adaptieve multimedia presentatie wordt de media-

keuze aan de gebruiker aangepast. Sommige mensen
hebben een voorkeur voor tekst, anderen voor ge-
luid, en nog anderen voor video. Deze voorkeur kan
ook nog eens tijd- of plaatsafhankelijk zijn: wie infor-
matie wil bestuderen in de trein zal wellicht een
voorkeur hebben voor tekst, terwijl de automobilist
liever geluid (of spraak) krijgt, en de ‘homo zappens’
in zijn luie stoel van een video wil genieten.

- Bij adaptieve tekstpresentatie wordt een tekst aangepast
door een meer of minder beknopte of technische
woordkeuze. Deze vorm van adaptiviteit is vooral
geschikt voor educatieve toepassingen.

• adaptieve navigatie
Bij adaptieve navigatie wordt de link-structuur van de
hypertekst gebruikt om de gebruiker op een meer of
minder dwingende manier te sturen.
- Directe sturing houdt hierbij in dat de gebruiker een

expliciet geformuleerd voorstel krijgt in de vorm van
een next button of een gelijkaardige vorm van guided

tour. De gebruiker kan de meest aangewezen lees-
volgorde verkrijgen door bij elke pagina de next
button in te drukken om naar een volgende pagina te
springen.

- Het sorteren van links is een techniek die vooral van de
grote zoekmachines bekend is. De links worden in
volgorde gezet van meest naar minst aangewezen.
Omdat mensen gewend zijn geraakt aan lijsten waarin
de beste elementen bovenaan staan en de slechtste
onderaan, zullen de meeste gebruikers beginnen met
de eerste link te volgen die ze op een pagina tegenko-
men. Dezelfde sortering wordt ook in hypertekst-
boeken gebruikt door toegang tot de pagina’s te
verlenen via een inhoudsopgave. Hier wordt reeds
een lineaire leesvolgorde gesuggereerd, die begint bij
de inleiding of het eerste hoofdstuk.

- Het verbergen van links is een techniek die het de auteur
toestaat om de gewenste links te benadrukken (door
de ongewenste links te verbergen), zonder dat de
volgorde in de tekst moet worden gewijzigd. Er
bestaan twee kleinere varianten: links kunnen on-

zichtbaar worden gemaakt door ze niet onderscheid-
baar te maken van gewone tekst, maar links kunnen
ook effectief worden verwijderd zodat ze niet zomaar
verborgen zijn, maar ook werkelijk niet kunnen wor-
den gevonden omdat ze er niet zijn. Deze techniek
vereist, dat de tekst zo wordt opgesteld dat hij zinvol
blijft wanneer een link verborgen is. Zo heeft het geen
zin hier te schrijven dat er een ‘link naar de home-
pagina van Paul De Bra’ is, wanneer die link er
vervolgens niet blijkt te zijn.

- Het annoteren van links heeft dezelfde bedoeling, maar
maakt zowel de gewenste als ongewenste links zicht-
baar. Deze techniek heeft tegenover het verbergen
van links als voordeel, dat de auteur geen rekening
hoeft te houden met het soms niet zichtbaar zijn van
een link. Het nadeel van het zichtbaar houden van
alle links is dat een annotatie, bijvoorbeeld in de
vorm van een andere link-kleur, voor sommige ge-
bruikers juist een extra aantrekking kan geven naar
de ongewenste links. In de ELM-ART Lisp-cursus3

en het Interbook courseware pakket4 bijvoorbeeld
werd naar analogie met de verkeerslichten een groene
annotatie gebruikt voor de gewenste links en een
rode voor de ongewenste links. Een deel van de
studenten bleek echter sterk aangetrokken te worden
naar de met rood gemarkeerde links. (Het is niet
bekend of deze studenten ook vaak door het rode
licht reden.)

Vele websites maken gebruik van frames om het scherm
op te splitsen in niet-overlappende delen die elk een
verschillende pagina (kunnen) tonen. Het gebruik van
frames maakt de implementatie van adaptieve navigatie
eenvoudiger: de informatiepagina’s bevatten een vaste
tekst, en eventueel enkele belangrijke links die altijd
aanwezig zijn; een apart frame wordt gebruikt om de
links te tonen die het systeem selecteert op basis van het
user-model. ELM-ART en Interbook (en vele andere
adaptieve hypermedia-systemen) gebruiken deze tech-
niek.

In het hypermedia-college 2L670 worden zowel de links
als de tekst aan de gebruiker aangepast. Adaptieve
inhoud wordt gebruikt om:
• technische termen te vermijden wanneer ze nog niet

gekend zijn;
• verwijzingen naar eenmalig te lezen pagina’s na het

lezen te verwijderen. Wie zich net heeft aangemeld
voor het college krijgt bijvoorbeeld een prominente
verwijzing naar een pagina met instructies. Na lezing
van die instructies verdwijnt de verwijzing (en komt er
een andere, subtiele verwijzing in kleine lettertjes voor
in de plaats);

• de toegang naar opgaven pas te verlenen nadat vol-
doende kennis is verworven om die bepaalde opgaven
met enige kans op succes te maken.

Het college 2L670 gebruikte aanvankelijk het verbergen
van links door de link-tekst te behouden maar de link-
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functionaliteit te verwijderen. Deze techniek is af te
raden: studenten klaagden dat ze aan de lay-out en de
tekst wel zagen dat er een link zou moeten zijn, maar dat
ze werden gefrustreerd omdat de link niet beschikbaar
was. In het nieuwste dictaat blijven links altijd beschik-
baar. De student kan zelf de kleuren kiezen, zodat de
links ofwel verborgen zijn (kleurkeuze zwart) ofwel
geannoteerd (keuze voor een opvallende kleur). Link-
annotatie wordt gebruikt om:
• links te ontraden die naar pagina’s leiden die moeilijk

te begrijpen te zijn omdat de student nog vereiste
voorkennis mist;

• links die naar reeds gelezen of anderszins niet meer
interessante pagina’s wijzen minder op te laten vallen.

Adaptieve hypermedia kan de cognitive overhead redu-
ceren door de overdaad aan (opvallende) links te redu-
ceren en door te garanderen dat pagina’s niet afhanke-
lijk zijn van voorkennis die de gebruiker niet bezit. Maar
de technologie van adaptieve hypermedia garandeert niet

dat de cognitive overhead vermindert. Het onverwacht
verschijnen en verdwijnen van links, en het veranderen
van de tekstuele inhoud van pagina’s kan zorgen voor
Escher-effecten, waardoor de gebruiker helemaal ge-
desoriënteerd raakt. In adventure games wordt adaptiviteit
systematisch gebruikt om de navigatie moeilijker te
maken.

Commerciële toepassingen

Het reeds eerder geschetste gebruik van adaptieve
hypermedia in het (afstands)onderwijs is reeds een com-
merciële toepassing. Het hypermedia-college wordt ge-
volgd door studenten van zes universiteiten in Neder-
land en België. Dit leidt tot veel efficiënter onderwijs dan
hoorcolleges en instructiemiddagen.
De technieken die bij het onderwijs worden gebruikt,
zijn heel verschillend van die voor sommige commer-
ciële informatiediensten of virtuele winkels. De concep-
ten die bij een college horen zijn vooraf door de docent
bepaald en ook de verbinding tussen pagina’s (of testen)
en concepten ligt vast. Commerciële diensten met een
stabiel informatieaanbod, en een eveneens stabiele ver-
zameling adverteerders, kunnen de technieken voor
adaptieve collegedictaten gebruiken om hun informa-
tie- (of advertentie-)aanbod te personaliseren. Maar
wanneer de aangeboden informatie steeds wisselt en er
ook geen vooraf bepaalde verzameling factoren is die
samen een gebruikersprofiel vormen dan zijn andere,
meer dynamische technieken nodig (die later in dit
artikel worden besproken).
Een aantal sites op het Web biedt producten en/of
diensten aan die gepersonaliseerd zijn. Voorbeelden zijn e-
mail leveranciers (Excite, Hotmail en andere) en netnews
servers (DejaNews). De gebruiker dient zich (gratis) aan
te melden, en daarbij een aantal gegevens te verstrek-
ken, die samen een gebruikersprofiel vormen. In de meeste
gevallen gaat het om het beantwoorden van meerkeuze-

vragen over de woonplaats, werkgever, functie, interes-
ses, hobby’s, familie. Op basis van het profiel worden
naast de dienst waarop men zich abonneert advertenties
en informatie-items geselecteerd.
Het aantal mogelijke profielen groeit exponentieel met
het aantal keuzes die de gebruiker moet maken bij het
zich aanmelden bij de informatie-server. Het lijkt dan
ook, dat zo’n aanpasbare website aan vrijwel iedere
gebruiker precies datgene kan bieden wat hij zoekt.
Toch kan dit in de praktijk erg tegenvallen: het is immers
voor de gebruiker niet inzichtelijk hoe het systeem uit de
gemaakte keuzes voor het profiel afleidt welke informa-
tie, producten en advertenties de gebruiker wil zien.
Zelfs wanneer een systeem de mogelijkheid biedt om het
gebruikersprofiel achteraf te wijzigen is het niet duidelijk
wat de gebruiker moet veranderen om beter aangepaste
informatie te verkrijgen.
De ‘betere’ commerciële sites leiden uit het browsing (en
koop)gedrag van de gebruikers af hoe het profiel moet
worden bijgesteld teneinde de hoeveelheid niet-rele-
vante (en dus ongebruikte) informatie te minimaliseren
en de commercieel interessante informatie te maximali-
seren. Door ‘in stilte’ cookies tussen browser en server uit
te wisselen, kan een gebruikersprofiel zelfs worden opge-
bouwd en bijgesteld zonder dat de gebruiker zich expli-
ciet moet aanmelden en een profiel initialiseren via een
lijst met meerkeuzevragen. Vele Internetgebruikers heb-
ben een hekel aan het zich aanmelden bij sites om
toegang te krijgen tot diensten of informatie.
Adaptiviteit op basis van een individueel of groeps-
profiel, en zonder een vooraf vastgestelde verzameling
concepten of factoren, kan als volgt worden gereali-
seerd:
• Op basis van een menukeuze of zoekopdracht wordt

een pagina getoond met een aantal items die volgens
het systeem aanverwante (en gevraagde) informatie
bevatten. Dit kunnen bijvoorbeeld titels (en korte
abstracts) van boeken zijn.

• Het systeem houdt bij welke items door een gebruiker
worden geselecteerd (en bekeken). Wanneer een ge-
bruiker bijvoorbeeld drie van de vijf items bekijkt, leidt
het systeem hieruit af dat deze items volgens deze
gebruiker beter met de vraag en met elkaar overeen-
stemmen dan de overige twee.

• Uit het selectiegedrag van andere gebruikers leidt het
systeem af welke gebruikers eenzelfde mening delen,
en dus tot een groep kunnen worden samengevoegd.
Uit het gedrag van alle gebruikers samen leidt het
systeem af welke items in het algemeen het best bij
elkaar horen.

Een dergelijk adaptief systeem leert dus zoekresultaten
(bepaald door eenvoudige methoden zoals het zoeken
naar sleutelwoorden) te verfijnen door rekening te hou-
den met de kennis die uit het globale selectiegedrag kan
worden afgeleid, en met de kennis die uit het individuele
of groepsgedrag blijkt.
De techniek van adaptieve filtering agents wordt reeds
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door een aantal bedrijven gecommercialiseerd. De be-
kende Internetcatalogus Yahoo is in een gepersonali-
seerde versie beschikbaar dankzij de agents van Firefly,
het bedrijf dat de door Pattie Maes aan het MIT Media
Lab ontwikkelde agent-technologie verkoopt. Het basis-
idee van Firefly is dat een gebruikersprofiel best centraal

kan worden opgeslagen, in een ‘standaard’ formaat,
zodat ook wanneer iemand voor het eerst bij een virtuele
winkel binnenstapt, deze winkel zichzelf meteen kan
aanpassen aan de nieuwe klant door naar het centrale
profiel te kijken. Of de Firefly-aanpak succesvol wordt,
hangt niet alleen van de techniek af. In Nederland zou
het samenstellen en vervolgens weer beschikbaar maken
van deze gebruikersprofielen wellicht een inbreuk vor-
men op de privacy-wetgeving. Binnen het wettelijk
toegelaten kader mag een winkel (of keten) alleen maar
toegang krijgen tot het ‘eigen’ deel van het gebruikers-
profiel. Dit maakt individuele aanpassing minder ver-
fijnd mogelijk, en een aanpassing aan een nieuwe klant
is dan helemaal uitgesloten.
Een andere speler in de markt van de adaptieve infor-
matiefiltering is Net Perceptions (netperceptions.com),
die de personalisering verzorgt voor onder andere
Amazon.com (een bekende en uitsluitend on line be-
staande boekhandel) en CDnow (een bekende en ook
uitsluitend on line bestaande cd-winkel). Bij Net
Perceptions beschikt elk bedrijf over een eigen profiel-
databank.

(advertentie)

Gepersonaliseerde dienstverlening zal cruciaal worden
in een globale wereldmarkt. Voor vele producten en
diensten is plaats niet meer relevant. Wanneer klanten
goederen uitsluitend op basis van prijsvergelijking ko-
pen, dan wordt de concurrentie moordend. De enige
manieren om het hoofd boven water te houden is klanten-
binding te verkrijgen door middel van goede en unieke
service. Omdat ‘time money is’ is een gepersonaliseerde
winkel waarin de gewenste items gemakkelijk te vinden
zijn, en de ongewenste items verborgen blijven, veel
aantrekkelijker dan een one size fits all supermarkt, waarin
de gebruiker echt moet zoeken naar zijn producten.
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