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VERSLAG 

Webinar Detailhandel Nederland - “Hoe maak je e-commerce succesvol?” 

Pieter Zwart, CEO Coolblue heeft een paar jaar geleden gezegd: “E-commerce is het domste 

businessmodel ter wereld. Iedere webwinkel ziet er precies hetzelfde uit. Het is altijd iets met een 

plaatje. Iets met een prijsje. En iets met een knopje. En daar zit precies het probleem. Dat plaatje is 

iets wat je zelf niet bedacht hebt. Dat knopje moet het gewoon doen. Dus uiteindelijk blijft er maar 

één ding over waarmee je je kunt onderscheiden. En dat is het (lage) prijsje...” 

Natuurlijk is er in de tussentijd enorm veel veranderd en zijn er veel inzichten bij gekomen maar in de 

kern blijft de vraag “hoe maak je e-commerce succesvol?” 

Daarover gaan we graag met verschillende experts in gesprek tijdens dit door Detailhandel Nederland 

aangeboden Webinar op donderdag 25 juni van 13.00 tot 14.00 uur. De volgende vragen komen zeker 

aan bod: “welke mogelijkheden zijn er om onderscheidend te zijn? Hoe verstevig je clicks & bricks? Op 

welke wijze kunnen de marges vergroot worden zonder dat het je omzet kost? Wat zijn de 

ontwikkelingen rondom fulfilment? Waar bewegen we naar toe en welke (internationale) 

ontwikkelingen zijn relevant?” 

Deelnemers: 

- Krijn Schuurman – moderator 

- Kitty Koelemeijer (Professor Marketing bij Nyenrode Business Universiteit), 

- Arjen Bultje (Managing Director Wolfpack Agency), 

- Jan-Willem Roest (CEO Paazl), 

- Anouk Beeren (Directeur Cross-Channel Intergamma) 

- Dik Pijl (Algemeen directeur Expert). 

Over Detailhandel Nederland 

Detailhandel Nederland behartigt de collectieve belangen van alle Nederlandse winkeliers, om het 

optimale klimaat te creëren zodat winkeliers kunnen doen waar ze goed in zijn. 

Verslag: 
 

Is prijs inderdaad het meest onderscheidende van e-Commerce? 

Volgens Kitty Koelemeijer is transparantie juist het grootste goed van e-commerce, en dat leidt tot 

margedruk. In de toekomst gaat er simpelweg veel minder geld verdiend worden met de verkoop van 

goederen, en de link tussen online en offline wordt steeds sterker. Als ondernemer in e-commerce 

moet je jezelf de vraag stellen in welke behoefte van de klant je voorziet. Hoe ga je waarde toevoegen 

in de ‘customer journey’ van je klant en welke kanalen moeten daarbij ingezet worden. 

Nu prijs bijna overal hetzelfde is, proberen webshops en winkels zich op andere manieren te 

onderscheiden. Het gaat nu niet meer om het doorschuiven van producten, het gaat om ervaring en 

het tegemoetkomen aan behoeften. 

Dik Pijl legt verder uit dat op het moment dat je een online en offlinemodel gaat mixen je op de vraag 

komt: wat is service? Op het internet krijgt service een minder tastbare en andere beleving: daar is de 

interactie immers met 2D plaatjes en een beschrijving van het product. Online moet een winkelier zich 

anders onderscheiden dan offline. Steeds meer retailers kijken naast online aanwezigheid wel naar 
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manieren om fysiek aanwezig te zijn of te blijven, want er blijft altijd een groep klanten bestaan die 

graag de ervaring in we winkel wil hebben, aldus Arjen Bultje. 

(Hoe) Is het speelveld veranderd, mede door de COVID-19 crisis? 

De COVID-19 crisis heeft voor een enorme toename van e-commerce gezorgd. We leren ook echt van 

het gemak van e-commerce. Wat ook een rol speelt, en wat ook nieuw is, is de 1.5 meter samenleving. 

Dat heeft er ook voor gezorgd dat mensen meer lokaal zijn gaan kopen. Men vermijdt de winkelstraten 

en zoekt dichterbij een verkoper van eenzelfde product. De crisis legt ook bloot welke ondernemingen 

het toch al moeilijk hebben. Als je gaat kijken wat er voor de crisis gebeurde zie je dat veel van de 

ondernemingen die nu omvallen het al moeilijk hadden. 

Hebben jullie een grote verschuiving gezien? 

Dik Pijl geeft aan dat vooral in de verkoop van kleine producten in fysieke winkels er een terugloop is. 

Dat zijn immers producten die consumenten niet per se hoeven te zien en te testen. Juist in de verkoop 

van grotere huishoudelijke producten is er nog wel de wens om de producten fysiek in de winkel te 

zien en advies te krijgen. Er wordt van winkeliers net iets meer verwacht: vooral de service die tot aan 

de levering van het product zit, is belangrijk 

Voor welke partijen is het het makkelijkst om toch winstgevend te zij? 

Jan-willem Roest zegt dat de bedrijven die zich makkelijk kunnen aanpassen, uiteindelijk het meest 

succesvol zijn. Dit ziet men duidelijk tijdens de COVID-19 crisis. Hoe integreer je het beste je fysieke 

winkels met de e-commerce omgeving? Met name de horeca is de sector die zich enorm aangepast 

heeft. Er zijn absoluut ‘pure players‘ die het goed doen, maar Jan-Willem denkt wel dat je moet praten 

over commerce als geheel, omdat veel winkels tegenwoordig omnichannel zijn. 

Poll: 

Wat zijn de grootste kostendrijvers? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

- Gratis verzenden en retourneren (78%) 

- Voorraadmanagement (5%) 

- Verpakkingskosten (0%) 

- Klantenservice (15%) 

- Marketing (29%) 

Wat zie je als belangrijkste ontwikkelingen? 

Jan-Willem vertelt dat delivery een hele vitale sector is gebleken. Anouk Beeren: Het online bestellen 

blijft wel aanhouden in de nasleep van corona. Hoe kan je met e-commerce meer geld hieraan 

verdienen of minder kosten maken? Hoe integreren we alles? Hoe pakken we de omnichannel echt 

goed op? Er zit een enorme kostenpost in e-fulfilment en logistiek, dus we proberen soms ook actief 

richting de fysieke winkel te sturen, want daar zit ook het persoonlijke contact en dat is heel belangrijk. 

De opdracht is om overal die toegevoegde waarde op te zoeken en te blijven leveren, aldus Anouk. De 

beweging richting data is volgens Arjen Bultje ook heel belangrijk, maar ook vanuit die toegevoegde 

waarde die je richting de consument kunt leveren. Anouk: investeren in medewerkers is echt een 

speerpunt: er liggen ook plannen om medewerkers beter te trainen en te zorgen dat er 

productspecialisten aanwezig zijn. Krijn Schuurman: in het kader van service is snel leveren centraal 

komen te staan, maar de consument HOEFT het vaak niet z.s.m. te ontvangen, en in het kader van 

duurzaamheid speelt deze discussie ook steeds meer. 
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Service vs. Verduurzaming? 

Jan-Willem Roest: flexibiliteit en keuzemogelijkheid is steeds belangrijker. Iedereen wil het, maar 

niemand wil ervoor betalen. Vooral als je het vandaag wilt hebben, moet je ook als consument je 

verantwoordelijkheid nemen en ervoor willen betalen. Een belangrijke aanvulling hierop is volgens de 

moderator ook dat je een positieve benadering kunt nemen: je kunt ook kijken naar hoe bestellingen 

goedkoper gemaakt kunnen worden bij latere levering, zodat mensen eerder geneigd zijn om een 

bestelling later te laten bezorgen. 

Combinatie Bricks and Clicks 

Is het noodzakelijk dat je altijd bricks and clicks combineert? Anouk vertelt: er zal altijd een groep 

mensen zijn die toch advies wil: online oriënteren en naar de winkel gaan om samen met de 

medewerker daar gewoon de bestelling af te ronden. Die combinatie is geredeneerd vanuit de ‘klus-

journey’ echt heel goed. Dat fysieke element is met name voor klussen heel belangrijk. Kitty 

Koelemeijer: Men zit in de greep van de ontwikkelingen: er zijn een aantal partijen die standaarden 

zetten zoals snelle leveringen e.d., en de rest moet zich daaraan aanpassen. Er zijn wel nog heel veel 

mogelijkheden: de kansen van de links tussen sociale media, online, fysieke winkels zijn heel groot en 

we staan pas aan het begin. Volgens Arjen Bultje is het ook echt nodig om ook echte flexibiliteit te 

hebben als bedrijf, en in te spelen op alle ontwikkelingen rondom digitalisering. 

Arjen Bultje deelde zijn inzicht dat er in veel gevallen nog een efficiëntie-slag gemaakt kan worden 

door informatie van decentrale voorraden aan elkaar te koppelen. Zo komt er ‘real time’ informatie 

beschikbaar over waar voorraden aanwezig zijn en waar consumenten bijvoorbeeld een product 

kunnen ophalen. 

Retourneren 

Het gratis retourneren is volgens alle deelnemers een groot probleem. Het kost ondernemers niet 

alleen heel veel geld, maar heeft ook gevolgen voor het milieu. Aan wie is het om de consument bij te 

sturen? Kitty Koelemeijer: het is niet de consument die zo machtig is. Als je het hebt over 

verantwoordelijk en duurzaam hebt denken mensen en bedrijven allemaal aan korte termijn gewin. 

“Ik geloof niet zozeer in opvoeden, dus je moet óf als aanbieders collectief zeggen dat het niet langer 

zo kan, óf met zijn allen sociale normen ‘opstellen’. Mensen hebben wel een moreel besef, maar niet 

op het moment van aankoop.” 

Moeten wij partijen zelf hun keuzes laten maken? Retailers maken inmiddels ook zelf analyses van 

klantgedrag. Als klanten bijvoorbeeld consequent te veel bestellen kan er in de toekomst zelfs per klant 

beslist worden of er retourkosten in rekening gebracht worden. Retailers kunnen zichzelf in sommige 

gevallen, bij veel retourproducten zelfs de vraag stellen: Is dit voor mij als retailer nog een relevante 

klant? Arjen Bultje verwacht dat een aantal partijen hier wel leiderschap in gaan tonen en het 

voortouw gaan nemen. Dik Pijl: we hebben heel veel gratis gemaakt. Bijvoorbeeld deurlevering. Maar 

zelfs dan wordt er toch verwacht dat het binnengebracht wordt. Dat is ook waarde waarvoor in 

principe betaald zou moeten worden. Daarnaast gaat het volgens hem ook over hoe je een levering 

aan de klant aanbiedt. Als je VOORAF zegt dat een product volgende week geleverd wordt, dan haakt 

de klant af. Als je zegt ‘vandaag besteld morgen geleverd’ en bij het betalingsproces de klant de keuze 

biedt, dan is het prima. 

Level Playing Field? 
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Kitty Koelemeijer sluit de webinar af met food for thought: echt grote platformen hoeven geen geld te 

verdienen, door de verschillende inkomstenbronnen. Daarmee zetten zij alle e-commerce onder druk. 

Het echte probleem van het level playing field zit hem daarin. Hierop is ook echt wetgeving nodig om 

te zorgen dat dergelijke marktverstorende praktijken aan banden gelegd worden. 


