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S A M E N VAT T I N G
De markt voor connected/smart home-apparaten zal de
komende 5 jaar1 naar verwachting met meer dan 200%
groeien. Door beperkte installatiecapaciteit enerzijds en een
groeiende trend van consumenten die willen betalen voor
installatie- en set-up expertise2 anderzijds, zal uitbesteding
aan dienstverleners die gebruikmaken van crowdsourcing
gestaag toenemen.
Een groeiend aantal bedrijven dat goederen en diensten
aanbiedt, waaronder witgoed, elektronica, smart-home
apparaten en telecomproducten, maakt naast hun eigen
interne of uitbestede installatiecapaciteit al gebruik van een
crowdsourcingmodel.

De belangrijkste
redenen hiervoor zijn:
Flexibiliteit - het snel kunnen op- of afschalen van
capaciteit

Efﬁciëntie - het verlagen van de kosten van
installatieservices voor relatief eenvoudige installaties en
het vrijmaken van expertise voor moeilijkere taken

Snelheid - een crowdsourcer met een goede
landelijke dekking kan vaak sneller reageren op een
installatieverzoek van een consument dan een centraal
aangestuurde installatieafdeling

Aanbod van extra diensten - crowdsourcing
dienstverleners bieden vaak de mogelijkheid om ook een
breder scala aan diensten te leveren
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Voor de meeste bedrijven die gespecialiseerd

(GDPR, ISO certiﬁceringen etc.), dekking

zijn in het leveren van goederen en diensten

van verzekeringsaansprakelijkheid,

zijn klantloyaliteit en klantenservice van steeds

betalingsvoorwaarden en een bijdrage aan

groter belang. Om op te vallen in een markt

een positieve ervaring van de uitvoerende

die steeds competitiever wordt en om te

‘crowd’ (bijvoorbeeld toegang tot trainingen,

laten zien dat de belangen van klanten echt

eerlijke vergoedingen, snelle en makkelijke

centraal staan, moeten bedrijven zich richten

toegang tot verdiensten, etc.).

op een aantal belangrijke klantverwachtingen
en randvoorwaarden. Dit zijn; bredere
afspraakmogelijkheden (denk aan avonden,
weekenden, feestdagen en vaste tijdstippen),
inzicht en feedback (zoals aanvullende
informatie over de thuisomgeving); toegang
tot gegevens (bijvoorbeeld 24/7 real-time
beschikbaarheid van zowel uitgevoerde
werkzaamheden als feedback van de
consument) en bescherming van klanten
(zoals het uitsluitend inzetten van installateurs
met relevante kwaliﬁcaties en certiﬁcaten,
VOG-checks en inzicht in de professional die
de klant bezoekt).
Daarnaast zien we een trend ontstaan van
bedrijven die willen dat hun crowdsourcing
installatiepartners naadloos aansluiten
op hun eigen ecosysteem, waaronder
systeemintegratie, gegevensbeveiliging

In de groeiende markt van crowdsourced
thuisinstallaties zijn de winnaars degenen die
kunnen voldoen aan de (commerciële)
vereisten van grote organisaties die gebruik
willen maken van de voordelen van het
crowdsourcingmodel.
Roamler Tech (NL) heeft al meer dan vier jaar
ervaring met het ontwikkelen van dit model
bij een aantal van de grootste Nederlandse
telecom, energie- en smart-home organisaties,
en Roamler Tech (UK) werkt nu samen met
enkele van de grootste Britse providers om het
crowdsourcingmodel toe te passen op zowel
in-home als zakelijke installatiediensten in het
Verenigd Koninkrijk.
Het volledige rapport inzien? Stuur een e-mail
naar sales@roamlertech.nl
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CROWDSOURCING
B E S TA AT
AL
SINDS
2 010
De term crowdsourcing is te herleiden naar een artikel uit 2006 in
Wired Magazine (Geoff Howe, “The Rise of Crowdsourcing”, januari
2006) en werd daarna gebruikt door bedrijven als Lego, Hasbro, Ben
& Jerry’s, Glossier, Vaseline en Nescafé om hun ‘crowdsourcing’-ideeën
voor merkontwikkeling te beschrijven. Bovendien is crowdsourcing –
als onderdeel van de groeiende gig-economie – sinds 2010 gegroeid
binnen de in-home dienstensector, toen mobiele technologie van
mobiel naar smartphone verschoof.
Toen nieuwe smartphones rond 2010 werden uitgerust met functies
zoals camera’s, GPS-tracking en browsertechnologie, opende dit het
deuren naar een groot aantal nooit eerder vertoonde bedrijfsmodellen en bracht het veel van de bedrijven voort die nu niet meer weg te
denken zijn uit de maatschappij; denk aan Uber, Deliveroo en Airbnb.
Om het crowdsourcingmodel volledig te begrijpen, is het belangrijk
het te onderscheiden van de gig-economie. De term ‘gig economy’
omvat alle onafhankelijke werkers (online werk, tijdelijke posities,
tweede banen, deeltijdwerk, freelancen, enz.); het crowdsourcingmodel is een subset van deze economie waarin organisaties bepaalde
klussen of opdrachten delegeren aan externe arbeidskrachten, vaak
binnen een lokaal, geograﬁsch gebied. Door dit model te gebruiken,
kunnen organisaties ﬂexibel diensten aanbieden tegen vaak lagere
kosten.
Crowdsourcing wordt nu in heel Europa op grote schaal ingezet voor
in-home diensten in verschillende sectoren, waaronder telecom,
smart-home, consumentenelektronica en online retail, zowel in de
commerciële als publieke sector.
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HET
C R OW D S O U R C I N G MODEL
Z A L D E KO M E N D E
V I J F JA A R F O R S
GROEIEN

De markt voor connected/smart home-apparaten zal naar
verwachting de komende 5 jaar3 met meer dan 200% in groeien
(of 25% CAGR volgens het 2019 rapport van Mordor Intelligence).
Omdat de bestaande capaciteit voor installatieservices bij een bedrijf
vaak beperkt is, maar consumenten juist steeds veeleisender worden
en zelfs bereid zijn te betalen voor installatie- en set-up-expertise4,
zal het gebruik van crowdsourcingdiensten voor zowel thuis als
zakelijk toenemen.
Hoewel de meest bekende crowdsourcing organisaties zich
rechtstreeks op de consument richten (B2C) (bijvoorbeeld taxidiensten, bezorgdiensten, klusjesmannen, etc.), zijn er ook belangrijke
ontwikkelingen in de B2B-sector. Crowdsourcing voegt een ﬂexibele
schil toe die vaak net zo bekwaam is als het reeds bestaande personeel en die uitermate ﬂexibel kan worden op- of afgeschaald, afhankelijk van de vraag.
Of het nu gaat om smart-home connectiviteit, installatie van witgoed, tv installaties of zakelijke services en onderhoud, consumenten
en bedrijven geven er nu vaak de voorkeur aan dat er een expert bij
hen langskomt om namens een leverancier een dienst te verlenen.
Deze verschuiving van DIY (Do-It-Yourself) naar DIFM (Do-It-For-Me)

“

maakt installatiecapaciteit op basis van crowdsourcing een aantrek-

“

kelijke oplossing voor zowel consumenten als bedrijven.

Middels crowdsourcing kunnen bedrijven hun beperkingen
overwinnen, door te vertrouwen op collectieve kennis op
een pay-for-use basis.

- servicefutures.com
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BEDRIJVEN
P R O F I T E R E N VA N H E T
CROWDSOURCING-MODEL

Er bestaat een toenemend tekort aan technisch geschoolde mensen op de arbeidsmarkt. Dit houdt in dat er werk in overvloed is voor gecertiﬁceerde elektriciens,
loodgieters, telecomprofessionals en andere technische vakmensen. Bedrijven die
deze bekwame professionals in dienst hebben, hebben er baat bij om deze professionals in te zetten op waardevollere, moeilijkere taken, in plaats van capaciteit te
verliezen aan relatief eenvoudige klussen.
Dit is waar er druk op middelen ontstaat:

bedrijf te accepteren en uit te voeren.

bedrijven hebben vaak een beperkt aantal
beschikbare resources terwijl de consumentenvraag naar diensten en installaties groeit.
Crowdsourcing kan bedrijven helpen hun
capaciteit te optimaliseren om zo aan de
toenemende vraag naar in-home services te
kunnen voldoen, terwijl voldoende bekwame
eigen medewerkers beschikbaar blijven voor
de complexere activiteiten.
Als we kijken naar de deﬁnitie van een
‘baan’, zou je kunnen concluderen dat het
‘een combinatie van taken’ is, waarvan
sommige complex zijn (bijv. glasvezel
lassen) en sommige minder complex zijn
(bijv. in-home modem wissel). Maar al deze
taken vormen samen de ‘baan’ van een
telecommonteur. Neem als voorbeeld een
allround, hoogopgeleide monteur, die in
dienst is van een grote telecomprovider: als
relatief eenvoudige, repetitieve en geograﬁsch
verspreide taken van zijn of haar takenlijst
worden geschrapt, blijft er meer tijd over
voor de complexere taken waarin speciﬁeke
expertise benodigd is.
Crowdsourcing voor in-home installaties als
B2B-service maakt gebruik van een vooraf
geselecteerde crowd van onafhankelijke
zelfstandige professionals die een platform
gebruiken om taken namens een extern

Stel je bijvoorbeeld een telecombedrijf
voor met een eigen installatieteam van
allround professionals. Het bedrijf richt zich
op het uitrollen van een glasvezel upgrade
voor consumentenwoningen waarvoor
enerzijds vaardigheden van hoogopgeleide
medewerkers nodig zijn, maar anderzijds
moet het bedrijf ook volledige klantenservice
bieden, zoals gratis modeminstallatie en wiﬁoptimalisatie.
Dit telecombedrijf zou een oplossing
kunnen kiezen waarbij ze een intern
team van bekwame monteurs aan de
glasvezelupgrade laten werken, terwijl een
crowdsourcingpartner de kleinere, in-home
diensten uitvoert.
De crowdsourcingpartner stelt een netwerk
samen van bekwame onafhankelijke
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telecomprofessionals die on-demand

installatie wordt vastgelegd in de app die de

installaties in huis uitvoeren. De eindgebruiker

monteur gebruikt en wordt teruggekoppeld

kiest de exacte datum en tijd voor de

naar de systemen van de telecomprovider

installatie (12 uur per dag, 7 dagen per

om een compleet klantdossier aan te kunnen
houden.
Het aanvullen van het eigen
personeelsbestand met een crowdsourced
oplossing resulteert in een triple-winsituatie: het bedrijf wint omdat ze hun
eigen arbeidskrachten kunnen inzetten voor
complexere taken terwijl ze toch kunnen
concurreren op service en ﬂexibiliteit. De
zelfstandige professionals ervaren voordeel
omdat ze de lege plekken in hun werkweek
kunnen vullen met kant-en-klare klussen die

week), en de opdracht wordt op het
crowdsourcingplatform geplaatst waar enkel
de bekwame, geselecteerde onafhankelijke
professionals deze taak kunnen accepteren en
uitvoeren.

in hun omgeving beschikbaar zijn en die ze
kunnen accepteren wanneer het hen uitkomt.
Maar het belangrijkste is dat de eindklant
voordeel ervaart omdat hij of zij de exacte
datum en tijd van installatie kan kiezen om
aan persoonlijke behoeften te voldoen.

De professional komt op de gevraagde datum
en tijd bij de klant om de dienst namens het
telecombedrijf uit te voeren. Elke stap in de

D E B E L A N G R I J K S T E R E D E N E N H I E R V OO R Z I J N :
•

•

Flexibiliteit - Door gebruik te maken van

•

Snelheid - Een crowdsourcer met een

een ﬂexibel arbeidsmodel naast de eigen

uitgebreide landelijke dekking kan vaak

monteursafdeling, kan een bedrijf een

sneller reageren op een installatie- of

breed scala aan activiteiten ondersteunen

serviceverzoek van een consument

en ﬂuctuaties in capaciteit opvangen,

dan het bedrijf zelf. Zo gebruikte het

zoals pieken, vakantieseizoenen en zelfs

Nederlandse bedrijf Vim Group in 2019

een virusuitbraak zoals COVID-19.

een crowdsourcingdienst om meer

Efﬁciëntie - Omdat crowdsourcing
vaak goedkoper is dan modellen met
vaste arbeidskrachten kunnen bedrijven
de kosten van installatiediensten
verlagen en tegelijkertijd bestaande
resources vrijmaken voor complexere of
belangrijkere taken. In 2019 gebruikte
Costa Coffee een crowdsourcingdienst
om de POS (Point of Sales) in hun Britse
vestigingen te meten en vast te leggen. De
resultaten leidden tot een verlaging van
print- en distributiekosten met circa 20%.

dan 2000 pinautomaten op te meten
om nieuw merkmateriaal te kunnen
produceren. Het veldwerk werd in
minder dan 72 uur gerealiseerd.
Aanbod van extra diensten Crowdsourcingdiensten zijn vaak
ingericht om ook een ander of breder
scala aan diensten te kunnen leveren,
waaronder feedback van consumenten,
inzichten, foto’s, enquêtes, track & trace,
pre-installatiecontroles en nog veel
meer.
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Een groeiend aantal bedrijven gebruikt

het uitsluitend inzetten van monteurs met

dit model al naast hun eigen in-house of

relevante kwaliﬁcaties en certiﬁcaten, VOG-

uitbestede oplossingen.

controles en certiﬁceringen, en inzicht in de

Klantloyaliteit en klantenservice staan

monteur die de woning bezoekt).

voorop bij de meeste goederen- en
dienstenbedrijven. Om op te vallen in een
markt die steeds competitiever wordt en om
te laten zien dat de belangen van klanten
echt centraal staan, moeten bedrijven in
toenemende mate voldoen aan een aantal
klantverwachtingen en randvoorwaarden.
Denk aan bredere afspraaktijden die bij de
klant passen (zoals avonden, weekenden en
zelfs speciﬁeke tijdsintervallen van één uur
zodat de klant geen vrij hoeft te nemen of
een halve dag moet wachten); inzicht en
feedback (denk aan aanvullende informatie
over de thuisomgeving van de klant); toegang
tot gegevens (bijvoorbeeld 24/7 realtime
beschikbaarheid over zowel uitgevoerde

Sectoren die deze trend duidelijk volgen, zijn
onder meer telecom (installatie van nieuwe
klanten, modemwissels, wiﬁ-optimalisatie,
enz.), installatie van apparaten / IOT (alles
‘smart’; van thermostaten tot deurbellen en
alarmsystemen), verwarming (onderhoud
en reparatie van cv-ketels), diensten van
klusjesmannen en meer.

werkzaamheden als feedback van de
klant); en bescherming van klanten (zoals
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“

“

Crowdsourcing biedt ﬂexibele
capaciteit voor audits en
activaties in verschillende
markten.

Mike Price - Unilever: Global

modern trade execution lead
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S T E E D S M E E R V R A AG
N A A R A A N B I E D E R S VA N
CROWDSOURCING
Hoewel het duidelijk is dat de markt voor crowdsourcing zal blijven groeien, zullen
dienstverleners in deze markt - ondanks de voor de hand liggende voordelen - zich
moeten aanpassen aan een nieuwe marktvraag. We zien bijvoorbeeld een trend
bij bedrijven die verwachten dat hun installatiepartners - ook de crowdsourcers naadloos integreren met hun eigen organisatie. Systeemintegratie is bijvoorbeeld
belangrijk, zodat de systemen van de partijen effectief gegevens kunnen uitwisselen.
Een ander belangrijk punt is gegevensbescherming; veel bedrijven verwachten
dat de systemen van hun partner voldoen aan dezelfde strenge industrienormen
als die van henzelf (bijvoorbeeld voor GDPR, ISO certiﬁceringen etc.). Bedrijven
willen dat de aansprakelijkheid van een partner in overeenstemming is met die van
henzelf en dat ook de betalingsvoorwaarden in overeenstemming zijn met hun
standaardvoorwaarden. Bedrijven verwachten tevens een positieve ervaring wat
betreft de crowd van professionals die de opdrachten uitvoert, denk aan de optie
tot het krijgen van trainingen, eerlijke vergoedingen, gemakkelijke toegang tot
inkomsten, enzovoorts.
In deze groeiende markt van crowdsourced thuisinstallaties zijn de winnaars
diegenen die kunnen voldoen aan de (commerciële) vereisten van grote organisaties
die willen gebruikmaken van de voordelen van het crowdsourcingmodel.
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R OA M L E R T E C H ’ S
E R VA R I N G
Roamler is in 2011 opgericht als de eerste crowdsourcing dienstverlener in
Nederland (en een van de eerste in Europa). De dienst begon in de retailsector,
waar organisaties als Unilever, Procter & Gamble en Red Bull gebruikmaken
van het Roamler platform om de product- en promotie executie in winkels te
controleren. Momenteel zijn er meer dan 70.000 actieve ‘Roamlers’ die jaarlijks
ruim 3 miljoen taken uitvoeren in negen Europese landen.
Het bedrijf breidde in 2016 uit naar in-home services met RoamlerTech (NL).
Hier bestaat de crowd uit gecertiﬁceerde, zelfstandige professionals die
maandelijks meer dan 15.000 taken uitvoeren namens grote telecom- smarthome- en nutsbedrijven, waaronder Eneco, KPN en ANWB. Waar dit begon met
taken die wat kleiner er eenvoudiger waren, heeft het model zich ontwikkeld
naar volwaardige installatieopdrachten zoals cv-installaties, en zal het de
komende tijd diversiﬁëren om ook aan andere complexe eisen te voldoen.
Met meer dan vier jaar ervaring in het ontwikkelen van dit model in Nederland,
is RoamlerTech onlangs gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk (RoamlerTech
UK) en werkt het samen met enkele van de grootste Britse providers. Projecten
die al live of nog in ontwikkeling zijn, zijn onder andere de installatie van smarthome-apparaten, tv-installatie, in-home router-swaps, installatie op dezelfde
dag voor kwetsbare groepen, pre-installatieonderzoeken en automaataudits en
onderhoud.
De klanten van RoamlerTech waarderen met name de ﬂexibiliteit die dit
bedrijfsmodel biedt, waardoor ze hun eigen resources effectiever kunnen
inzetten en hun klanten toch optimale service kunnen bieden. Klanten
waarderen de inzichten en feedback die ze via het platform terugkrijgen en
dat RoamlerTech de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt wat betreft
de diensten die ze namens een opdrachtgever uitvoert (bij de meeste B2Cmodellen wordt deze verantwoordelijkheid verlegd naar de daadwerkelijke
uitvoerder).
RoamlerTech verwacht later in 2020 uit te breiden naar Duitsland en Frankrijk,
met het volste vertrouwen dat crowdsourcing een belangrijk toekomstig
model is voor in-home services.
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www.roamlertech.nl

