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Tijdens deze corona-crisis wordt er massaal vanuit huis gewerkt. Voor 
velen die een kantoor gewend zijn, is dit een behoorlijke downgrade. Waar 
is je verstelbare, ergonomische bureaustoel? Of dat fijne whiteboard voor 
al je geniale ideeën? Het blijkt allemaal geen overbodige luxe, want er 
wordt in Nederland momenteel flink geïnvesteerd in het thuiskantoor. 

Home & Living 2020
Woonruimte: studeerkamer

Je thuiskantoor upgraden? Grote kans dat je 
bij bol.com terechtkomt

Sinds de crisis is de vraag naar thuiskantoorartikelen in Google explosief gegroeid. Daarom 
is het cruciaal voor bedrijven in deze markt om nu zichtbaar te zijn in de zoekresultaten 
van Google. Toch presteren een aantal bekende namen in de markt, waaronder Ikea en 
Jysk, online slecht. Voor deze partijen ligt er een kans om meer topposities te pakken in 
Google en hiermee flink te groeien in websiteverkeer.

Explosieve groei in het gebruik van de zoekterm ‘bureaustoel’ in Google

OAK is de wereld van de studeerkamers en thuiskantoren ingedoken om te zien welke 
partijen het beste presteren in Google in tijden van crisis én welke partijen nog werk aan 
de (online) winkel hebben.

In dit onderzoek lees je:
• Op welke relevante zoektermen het meest wordt gezocht in Google
• Wie de winnaars en verliezers zijn op basis van organisch marktaandeel
• Welke partijen de meeste organische topposities hebben in Google
• Welke 100 bedrijven het grootste marktaandeel hebben.

Waar wordt het meest op gezocht in de online markt voor 
thuiskantoorartikelen?
Elk jaar wordt er in Nederland ruim 5,1 miljoen keer gegoogled naar producten voor in 
de studeerkamer. Hierin is de gigantische groei in het aantal zoekopdrachten vanwege 
de crisis nog niet eens meegenomen. Deze groei blijkt pas over een maand (of twee) 
duidelijk uit de data. Ook alle merkgerelateerde zoekopdrachten, zoals “Ikea bureau” of 
“Xenos prikbord” blijven buiten beschouwing. Hieronder zie je de top 5 zoektermen met 
het hoogste zoekvolume in de markt:
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Wil je nog meer zoekwoorden zien? Bekijk dan de top 100 meest gebruikte woorden 
achter in Appendix 1.

Staar je niet blind op alleen zoektermen met de hoogste volumes
Het is goed om als verkoper van thuiskantoorartikelen te focussen op termen met zowel 
de hoogste zoekvolumes als termen met lagere zoekvolumes. Ook al hebben de termen 
met hoog zoekvolume de grootste potentie, de concurrentie voor deze zoektermen is 
ook groot. Hierdoor moet je meer investeren om op deze termen zichtbaar te zijn. De 
zoektermen met lagere volumes, de mid- en longtail, zijn vaak minder competitief en 
vormen samen het grootste volume in de markt. Dit is goed zichtbaar in onderstaande 
grafiek:

43% van het totale zoekverkeer in de markt komt van 5 zoektermen 

# Keyword Volume* Huidige toppositie

1 Bureaus 60.500 bol.com
2 Bureaustoelen 40.500 Leenbakker.nl
3 Prikborden 33.100 bol.com
4 Bureau decoratie 27.100 HEMA.nl
5 Wandplanken 22.200 Karwei.nl

*Gemiddeld maandelijks zoekvolume berekend over 12 maanden van april 
2019 tot en met maart 2020. Peilmoment van topposities: april 2020.

43%

57%

Winnaars en verliezers: wie heeft het grootste organische marktaandeel?
De zoekresultaten in Google worden in deze markt gedomineerd door bol.com. De partij 
bezit ruim 14% van het online marktaandeel en staat hiermee op eenzame hoogte boven 
alle concurrenten. Naast bol.com zien we nog een marketplace, een prijsvergelijker, 
meerdere retailers en één online pure player in de top 10 grootste partijen. Deze tien 
partijen pakken op dit moment het grootste aandeel van het organische zoekverkeer.
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Top 10 hoogste SEO marktaandeel cluster studeerkamer

Bekijk de volledige lijst met het organische marktaandeel van 100 partijen in Appendix 2.
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Leen Bakker als énige retailer goed zichtbaar in Google
Het is opvallend dat Leen Bakker de enige retailer is die goed presteert in de zoekresultaten 
van Google. Op dit moment weet de partij bijna 9% van het organische zoekverkeer voor 
zich te winnen. Al zijn de resultaten niet zo goed als die van bol.com, Leen Bakker scoort 
op dit moment beter dan de websites van Fonq en Jysk bij elkaar. 

Leen Bakker behaalt deze resultaten met topposities op generieke zoektermen met 
hoge zoekvolumes. De retailer staat voor 42 van deze zoektermen bovenaan de eerste 
pagina met resultaten in Google. Zo rankt Leen Bakker op positie 1 in Google voor 
de zoektermen ‘bureaustoelen’, ‘boekenkasten’ en ‘fauteuils’, samen goed voor een 
maandelijks zoekvolume van ±79.500. 

Bol.com en Marktplaats sterk in mid- en longtail
Waar Leen Bakker zichtbaar is op de shorttail zoektermen met een hoog volume, zien we 
dat bol.com en Marktplaats juist profiteren van de mid- en longtail zoektermen. Bol.com 
weet bij een selectie van de door ons onderzochte top 1000 zoektermen wel 242 (!) keer 
een top 3 positie te pakken. Een indrukwekkend resultaat. Marktplaats pakt voor dezelfde 
zoektermen 251 top 3 posities. Toch wegen de rankings van Marktplaats niet zo zwaar 
als de 42 zoektermen met hogere zoekvolumes waar Leen Bakker op rankt. 

domein
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Aantal top 3 posities in Google vs. marktaandeel

Bekijk het totaal aantal nummer 1, 2, en 3 posities van de 20 grootste spelers in Appendix 
3. 

Ikea pakt wel posities, maar is toch niet zichtbaar
Met een marktaandeel van 3,51% is Ikea niet goed zichtbaar in de resultaten van Google. 
Toch ligt dit niet aan het aantal zoektermen waar de partij op rankt in Google. Ikea is 
namelijk te vinden op de eerste pagina van Google op wel 136 van de belangrijkste 
zoekwoorden in de markt. Het probleem van Ikea is dat haar pagina’s vaak onderaan de 
resultaten van Google te vinden zijn. Hoe lager je hangt in de resultaten van Google, hoe 
minder er op je pagina’s geklikt wordt. Dit kan worden opgelost door middel van SEO. 

Hema kampioen van de accessoires
In de algehele markt presteert de website van Hema niet goed, maar in de niche voor 
kantooraccessoires wel degelijk. Van de 1000 zoektermen in het kader van dit onderzoek 
rankt Hema met slechts twee zoektermen op positie #1 in Google: ‘bureau decoratie’ en 
‘bureau accessoires’. Gezamenlijk hebben deze zoektermen een maandelijks zoekvolume 
van ±30.000.
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De belangrijkste inzichten uit dit onderzoek
• Elk jaar wordt er ruim 5,1 miljoen keer gegoogled naar producten voor in de 

studeerkamer. Door de corona-crisis wordt verwacht dat dit getal in 2020 nog veel 
hoger is.

• 43% van deze zoekopdrachten is afkomstig van de top 5 zoektermen in de markt. 
• Bol.com is de meest zichtbare partij in de markt met ruim 14% marktaandeel.
• Leenbakker is als enige retailer goed zichtbaar in de markt, met een aandeel van 

bijna 9%.
• Bol.com en Marktplaats zijn vooral zichtbaar op mid- en longtail zoekwoorden met 

lagere zoekvolumes, terwijl Leen Bakker rankt op shorttail zoekwoorden met hoge 
zoekvolumes. 

• Bekende offline namen, zoals Jysk, Ikea en Karwei, presteren slechter dan verwacht 
en zijn niet goed zichtbaar in Google. 

• Er liggen grote kansen voor zowel offline als online retailers, zoals Ikea, die nu nog 
zwak presteren in Google, om hun organisch zoekverkeer te vergroten.

• Hema weet binnen de niche van accessoires veel organisch verkeer binnen te halen. 
Hierbuiten presteert de partij veel minder goed.

Heads up! Het volgende onderzoek in de Home & Living branche komt eraan. Houd 
daarom je mail in de gaten of check oakisnow.com voor updates. 

Wil je niet wachten op de volgende update, maar direct weten hoe jouw organisatie 
scoort qua organische zichtbaarheid voor alle categorieën in de Home & Living branche? 
Neem dan direct contact met ons op!

Waarom is organisch verkeer belangrijk?
Organisch verkeer komt een website binnen via een zoekmachine zoals Google of 
YouTube, een externe blog of website, of social media. Bezoekers komen in contact met 
jouw site,omdat ze ergens jouw online content zien die hen aanspreekt of die volgens 
Google (of een andere zoekmachine) het beste aansluit op de gebruikersintentie. 

Het ranken (hoge posities claimen) op belangrijke, relevante zoekwoorden in zoekmachines 
is een belangrijke manier om organisch verkeer binnen te halen. Hoe hoger jouw pagina’s 
ranken op bepaalde zoekwoorden, hoe groter de kans dat gebruikers naar jouw website 
gaan en niet naar die van concurrenten. Organisch verkeer is dus – in tegenstelling tot 
advertenties – kwalitatief, duurzaam en verdiend verkeer. Dit weerspiegelt de online groei 
en gezondheid van een website en merk.

Over OAK
OAK helpt bedrijven in het realiseren van organische online groei. Vergeet hoge 
advertentiekosten: wij voeren digital marketing graag nét even anders uit. 
Duurzaam en verdiend. Niet gekocht.

Hoe? Wij vergroten je zicht- en vindbaarheid in zoekmachines. Van Google tot 
YouTube of bijvoorbeeld Amazon. Met het opbouwen van juiste technische 
fundamenten en een ijzersterke contentstrategie zorgen wij voor duurzame 
groei die blijft uitbreiden. 

Benieuwd hoe wij jou verder kunnen helpen met jouw online groeistrategie? 
Neem dan contact met ons op. De koffie staat klaar!

http://oakisnow.com
https://oakisnow.com/contact/
https://oakisnow.com/contact/
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Top 100 
studeerkamer keywords01

# Keyword Volume
1 bureaus 60,500
2 bureaustoelen 40,500
3 prikborden 33,100
4 bureau decoratie 27,100
5 wandplanken 22,200
6 boekenkasten 22,200
7 fauteuils 14,800
8 wandkasten 14,800
9 wandklokken 14,800

10 bureaulampen 9,900
11 scheidingswanden 5,400
12 tijdschriftenrek 5,400
13 computerkasten 4,400
14 laptoptafel 3,600
15 bureau lamp 2,900
16 bureau kopen 2,900
17 wandspiegel 2,900
18 bureaus kopen 2,900
19 bureau wit 2,900
20 wandplanken industrieel 2,400
21 bureau kast 2,400
22 boekenkastje 2,400
23 bureau onderlegger 2,400
24 bureau accessoires 2,400
25 wandklok groot 2,400
26 fauteuils groen 1,900
27 fauteuils goedkoop 1,600
28 fauteuils industrieel 1,600
29 bureau zwart 1,600
30 fauteuils cognac 1,600
31 bureaustoel kopen 1,600
32 computertafels 1,600
33 industriele wandplanken 1,300
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# Keyword Volume
34 kasten schuine wand 1,300
35 bureau industrieel 1,300
36 wandplanken zwevend 1,300
37 bureaus tafel 1,300
38 bureaustoel wit 1,300
39 bureau tafel 1,300
40 wandklok industrieel 1,300
41 boekenkasten op maat 1,300
42 fauteuils leer 1,300
43 kantoorstoelen 1,300
44 boekenkasten wit 1,000
45 bureaus goedkoop 1,000
46 bureau goedkoop 1,000
47 bureaustoel ergonomisch 1,000
48 bureau hout 1,000
49 bureau met lades 1,000
50 bureau steigerhout 1,000
51 bureau poten 1,000
52 fauteuils grijs 880
53 fauteuils velvet 880
54 boekenkasten zwart 880
55 fauteuils design 880
56 fauteuils relax 880
57 industriele wandklok 880
58 wandkasten zwart 880
59 wandkasten keuken 880
60 bureau mat 880
61 bureau hoogte 880
62 bureaustoel zonder wielen 880
63 bureaustoelmat 880
64 wandkasten op maat 880
65 bureaustoelen zonder wielen 880
66 fauteuils uitverkoop 720
67 wandkasten wit 720
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# Keyword Volume
68 fauteuils okergeel 720

69 boekenkasten hout 720
70 prikborden kurk 720
71 bureaustoel gaming 720
72 bureau met kast 720
73 wandklok zwart 720
74 wandklok hout 720
75 fauteuils zwart 720
76 werkkamer 590
77 bureaustoel zwart 590
78 fauteuils landelijk 590
79 wandplanken hout 590
80 wandvitrinekast 590
81 fauteuils draaibaar 590
82 bureaulampen led 590
83 fauteuils geel 590
84 fauteuils fluweel 590
85 fauteuils velours 590
86 bureau maken 590
87 studeerkamer 480
88 wandplanken op maat 480
89 wandspiegel groot 480
90 bureaustoel roze 480
91 ladeblokken bureau 480
92 ladeblok bureau 480
93 bureaus kantoor 480
94 fauteuils sale 480
95 fauteuils met voetenbank 480
96 bureau op maat 480
97 bureau ladekast 480
98 bureaus op maat 480
99 bureau plank 480

100 bureau gaming 480
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Top 100 bedrijven met het grootste organische 
marktaandeel van de studeerkamerbranche02

# Domein
marktaandeel 

(%) in organisch 
verkeer

1 bol.com 14.04%
2 leenbakker.nl 8.97%
3 marktplaats.nl 5.28%
4 fonq.nl 3.67%
5 jysk.nl 3.55%
6 ikea.com 3.51%
7 beslist.nl 2.75%
8 karwei.nl 1.84%
9 hema.nl 1.65%

10 home24.nl 1.53%
11 bureaustoel24.nl 1.06%
12 desko.nl 0.96%
13 kurk24.nl 0.83%
14 discountoffice.nl 0.80%
15 eijerkamp.nl 0.76%
16 otto.nl 0.71%
17 goossenswonen.nl 0.69%
18 blokker.nl 0.66%
19 etsy.com 0.66%
20 klokkenconcurrent.nl 0.61%
21 bureaustoel.nl 0.60%
22 maisonsdumonde.com 0.60%
23 woonexpress.nl 0.57%
24 loods5.nl 0.55%
25 officetopper.com 0.54%
26 prikborden.nl 0.54%
27 xenos.nl 0.52%
28 manutan.nl 0.46%
29 shopalike.nl 0.46%
30 westwingnow.nl 0.43%
31 officecentre.nl 0.41%
32 nl.pinterest.com 0.41%
33 decoraza.nl 0.38%
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# Domein
marktaandeel 

(%) in organisch 
verkeer

34 whiteboard-express.nl 0.31%
35 bureaustoel-shop.nl 0.30%
36 directlampen.nl 0.29%
37 lundia.nl 0.29%
38 klokkenpaleis.nl 0.29%
39 praxis.nl 0.28%
40 homestylingshop.nl 0.27%
41 pinterest.com 0.26%
42 nl.casashops.com 0.25%
43 prontowonen.nl 0.25%
44 officecity.nl 0.23%
45 prikbordwinkel.nl 0.23%
46 lumz.nl 0.22%
47 vtwonen.nl 0.22%
48 flinders.nl 0.21%
49 hornbach.nl 0.21%
50 zitmaxx.nl 0.20%
51 furnea.nl 0.19%
52 lampen24.nl 0.19%
53 catawiki.nl 0.19%
54 robuustetafels.nl 0.19%
55 sweetlivingshop.nl 0.18%
56 gigameubel.nl 0.17%
57 klokken-expert.nl 0.17%
58 debetoverdezolder.nl 0.16%
59 scheidingswandendirect.nl 0.15%
60 idhunaliving.nl 0.15%
61 klok-zaak.nl 0.14%
62 profijtmeubel.nl 0.13%
63 lionshome.nl 0.13%
64 jouwmaatkast.nl 0.13%
65 gamma.nl 0.12%
66 lampgigant.nl 0.11%
67 faay.nl 0.11%
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# Domein
marktaandeel 

(%) in organisch 
verkeer

68 musthaves.nl 0.11%

69 lowikmeubelen.nl 0.10%
70 vikingdirect.nl 0.10%
71 cavetown.nl 0.10%
72 agnes.nl 0.09%
73 interieurinspiratie.nl 0.09%
74 thestylebox.nl 0.09%
75 stylight.nl 0.09%
76 kastenopmaat.nl 0.09%
77 hetjagershuis.com 0.09%
78 kantoorartikelen.nl 0.08%
79 bruna.nl 0.08%
80 bureaustoeldiscounter.nl 0.08%
81 wehkamp.nl 0.08%
82 made.com 0.08%
83 eigenhuisentuin.nl 0.08%
84 decosier.nl 0.07%
85 zaagfabriek.com 0.07%
86 vidaxl.nl 0.07%
87 homify.nl 0.07%
88 shop.vtwonen.nl 0.07%
89 dimehouse.nl 0.07%
90 boekenplankenopmaat.nl 0.07%
91 westwing.nl 0.07%
92 bruna-kantoorartikelen.nl 0.07%
93 albeka.nl 0.06%
94 knauf.nl 0.06%
95 meubelmakerij-grenenhoeve.nl 0.06%
96 designonline24.nl 0.06%
97 misterdesign.nl 0.06%
98 vansloophout.com 0.05%
99 stylemeubels.nl 0.05%

100 inrichting-huis.com 0.05%



12

Totaal aantal nummer 1, 2, en 3 posities van de 20
grootste spelers in de studeerkamerbranche03

# Domein Aantal nr. 
1 posities

Aantal nr. 
2 posities

Aantal nr. 
3 posities

1 bol.com 129 76 37
2 leenbakker.nl 9 19 14
3 marktplaats.nl 89 91 71
4 fonq.nl 6 13 23
5 jysk.nl 3 7 5
6 ikea.com 19 10 6
7 beslist.nl 22 41 64
8 karwei.nl 2 2 7
9 hema.nl 2 0 0

10 home24.nl 2 5 6
11 bureaustoel24.nl 4 4 3
12 desko.nl 0 0 1
13 kurk24.nl 1 2 0
14 discountoffice.nl 0 0 3
15 eijerkamp.nl 3 3 4
16 otto.nl 0 0 1
17 goossenswonen.nl 0 2 3
18 blokker.nl 0 1 3
19 etsy.com 1 2 1
20 klokkenconcurrent.nl 5 6 3
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