
22 

innovatie



YIPPIE!  
VEELBELOVENDE 
PRIJSVERGELIJKER 
ÉN DEALMAKER
Maurice Kroon is geboren in 1987 en heeft een scherp 
wiskundig brein. Hij behoort tot de eerste lichting 
onderzoekende kinderen die avondenlang het internet 
verkenden, onder het piepende geluid van een inbelmodem. 
Kort daarna tikte Maurice zijn eerste websites in elkaar. 
Inmiddels is hij de bedenker van Yippie!, een veelbelovende 
prijsvergelijker én dealmaker. Maurice is een digital 
native. ‘Mijn vader zei dat ik dom zou worden van 
computerspelletjes. Toen ben ik ze maar zelf gaan maken.’ 
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Het bruist in het gebouw B-Amsterdam. Een droomplek 
voor startups en innovators. Op de begane grond een hippe 
kantine met veel staal en oude bankstellen. Hipsters werken 
er op een Macbook en drinken een latte macchiato. Op 
de etages daarboven creatief ingerichte overlegplekken, 
schommels en picknicktafels. Hier en daar nog een vrolijk 
beschilderd Trabantje en geïmproviseerde kantoren waarin al 
die innovatieve startups huizen.

PERSOONLIJKE SHOPPING ASSISTENT
In één daarvan is Yippie! gevestigd, het bedrijf van Maurice 
Kroon. Hij legt uit: ‘Yippie! is een persoonlijke shopping 
assistent voor in je browser. Als je in een webshop een 
product bekijkt, vergelijkt hij automatisch de prijs met die 
van andere aanbieders. Denk aan bol.com, maar ook een 
anonieme retailer op de hoek. Rechtsboven in beeld verschijnt 
dan een overzichtje met betere deals.’ 

OOK IN DE WINKELSTRAAT
Om gebruik te maken van de diensten van Yippie! moet je 
eerst een programmaatje (een add-on) downloaden op je pc. 
Maar Yippie! werkt ook in de winkelstraat. Maurice: ‘Met een 
app op je smartphone scan je de barcode van een product. 
Direct krijg je aanbiedingen te zien van zowel fysieke winkels 

in de buurt als online winkels. En als je voor een van die deals 
gaat, krijg je via de app een coupon, die je kunt verzilveren bij 
de kassa of in de online shop.’ 

GIVRS
Het idee dat de basis vormde, ontstond ergens in 2014.  
‘In die periode was ik bezig met de non-profit startup Givrs.  
De applicatie Givrs verbond charitatieve organisaties en 
donateurs aan elkaar, met transparantie als intentie. Donateurs 
kregen via Givrs inzicht in de bestemming van hun donatie.  
Wij, de initiatiefnemers, wilden werkelijk de wereld verbeteren. 
Ik vond dat ik daar geen redelijk honorarium voor kon vragen. 
Alles wat ik incasseerde zou immers ten koste gaan van de 
goede doelen. Nu denk ik daar anders over. Geld verdienen en 
eerlijkheid gaan heel goed samen. Sterker nog: je moet eerst 
geld verdienen. Pas daarna kun je goede dingen doen.’

PRIJSVERGELIJKERS NIET OBJECTIEF
‘Tijdens een feestje met vrienden kwam het gesprek op 
prijsvergelijkers. Ze zijn vaak niet objectief en misleiden 
je voor een betere omzet. Maar ze zijn wel handig; online 
shops verschillen voor hetzelfde product enorm in prijs. 
Hoewel deze info openbaar op het net staat, bereikt die de 
consumenten niet. En daardoor geven zij veel te veel geld 
uit. Zonde! Ik blufte dat het mogelijk moest zijn om een 

‘YIPPIE! VERGELIJKT AUTOMATISCH 
DE PRIJS MET DIE VAN ANDERE 
AANBIEDERS’

‘PRIJSVERGELIJKERS MISLEIDEN  
JE VOOR EEN BETERE OMZET’
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automatische prijsvergelijker te maken. Volgens mijn vrienden 
kon dit niet. Des te meer wilde ik het tegendeel bewijzen. Ik 
bouwde een prototype. Het werkte.’

VERDIENMODEL
Yippie! wordt niet beïnvloed door verkopers. Maurice: ‘Dus de 
winkel met de beste deal staat bij ons op de bovenste positie, 
en niet de aanbieder met het grootste advertentiebudget.’ 
Klinkt goed. Maar waar blijft het verdienmodel? Maurice: 
‘Dat is er zeker, maar we vragen aan de verkoper bewust 
een extreem laag percentage van de prijs. Geld verdienen is 
belangrijk, maar dat is nooit mijn drive geweest. Wat ik wil, is 
waarde creëren. En ik vind het leuk om onbekend terrein te 
ontdekken. Toen mijn vader zei dat ik dom zou worden van 
computerspelletjes ben ik ze maar zelf gaan maken. Met het 
programmeren opende zich een wereld voor mij die nog lang 
niet volledig is verkend.’ 

DIRECT INSPELEN OP INTERESSE 
De grootste meerwaarde van Yippie! is er volgens Maurice 
voor de retailers. ‘Zodra een consument aangeeft dat hij 
een product wil hebben, geeft hij daarbij zijn (web)locatie af. 
Retailers kunnen daar dan op reageren met een persoonlijk 
aanbod. Natuurlijk volledig geautomatiseerd met een vooraf 
gedefinieerde strategie, die in real time wordt uitgevoerd. 
Op basis van de dag, het weer, de week, de periode van 
het jaar, zijn eigen keldervoorraad of van de prijs van de 
concurrent even verderop. Het gaat razendsnel en het 
werkt. Zo heeft een fysieke winkel een eerlijke kans om te 
concurreren met online winkels, zonder dat die ondernemer 
een online marketingexpert hoeft te zijn. Zowel detaillisten als 
consumenten beleven plezier aan Yippie!. Dat plezier, dat is zo 
ongeveer mijn missie.’

STARTUPBOOTCAMP
Daarmee heeft hij duidelijk succes. In 2014 werd hij met 
tien andere startups gekozen voor Startupbootcamp. Dit 
is een snelkookpan met de beste mentoren wereldwijd. 
‘Daar werkten we ideeën uit en kwamen we in contact met 
investeerders.’ En toen ging het snel. Maurice won met Yippie! 
onder andere de Accenture Innovation Award 2015 en de  
ABN AMRO Prijs voor Beste Retailorganisatie.

WE GAAN INTERNATIONAAL
Maurice: ‘Yippie! past in het tijdsbeeld. Internet is al 
bijna een basisbehoefte en steeds meer mensen zijn 
voortdurend connected. Yippie! is nog lang niet af. We blijven 
doorontwikkelen en ik verwacht dat we internationaal gaan. 
Oude machtsstructuren verdwijnen door de komst van 
nieuwe partijen, zoals het altijd geweest is. De gevestigde orde 
verzet zich tevergeefs tegen innovatieve organisaties als Uber, 
Tesla en Airbnb. Technologie is een tool. De mens bepaalt hoe 
die wordt ingezet.’ •

‘EEN FYSIEKE WINKEL HEEFT  
DANKZIJ YIPPIE! EEN EERLIJKE KANS 
OM TE CONCURREREN MET ONLINE 
WINKELS’
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