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Voorwoord 
 

Wanneer ik door een binnenstad van een willekeurige plaats in Nederland loop, zie ik al een hele tijd 

dat er steeds meer winkels verdwijnen. Een trend die al lang is ingezet en niet meer te keren valt. In 

de binnensteden komen gelukkig wel weer nieuwe winkels, maar deze moeten wel uniek zijn, om te 

blijven bestaan. Daartegenover staat dat er al jaren steeds meer online wordt gekocht. Online kopen 

is al lang niet meer vreemd. Er wordt al bijna niet meer nagedacht of het veilig is, of dat de 

producten wel geleverd gaan worden. Wekelijks staat TNT of DHL of PostNL voor de deur met een 

pakketje: van Managementboek of van een hobbyzaak of een kledingbedrijf.  

 

Iedere keer als ik denk aan het starten van een webshop zoals spijkerbroekcity.nl of bierlocale.nl, dan 

word ik weer enthousiast en zie ik het helemaal voor me. Ook zie ik dan weer dat er zoveel meer bij 

komt kijken dan het bedenken van een naam en ik heb het idee dat niet iedereen zich daar bewust 

van is. Als online marketeer zie ik dat veel starters niet de eerste belangrijke stappen zetten, zoals 

het bedenken welk product ze gaan verkopen en op welke manier ze het product aan de doelgroep 

willen verkopen en leveren. Het lijkt zo eenvoudig om te starten, maar om een webshop 

levensvatbaar te maken, is er allereerst veel denk- en rekenwerk te verrichten.  

 

Ik heb met heel veel plezier aan dit boek gewerkt, omdat online marketing mijn passie is. Het heeft 

wel weer wat tijd gekost, maar dat hoort er gewoon een beetje bij. Ik dank Sandra voor het feit dat 

ze steeds weer luistert wanneer ik over de detailhandel praat en over de positionering van een 

winkel of bedrijf. Mede door haar is dit boek tot stand gekomen.  

 

Ik heb er met plezier aan gewerkt. Ik wens de lezer en bedenker van een idee voor een webshop ook 

heel veel plezier en hoop dat hij of zij iets heeft aan dit boek in het bedenken, ontwerpen en 

ontwikkelen van een webshop. 

 

Oud-Alblas, augustus 2018 

Theo Zweers 
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Inleiding 
 

Online shoppen wordt het nieuwe winkelen genoemd. Eind 2017 had meer dan een kwart van de 

bevolking in Nederland de dagelijkse boodschappen online gekocht. Dat is een bijzonderheid, dat 

zelfs de dagelijkse boodschappen online worden gekocht. Bij het online kopen gaat het niet alleen 

om de boodschappen, maar ook om de schoenen, de kleding, de computeraccessoires enz. die door 

consumenten massaal online worden gekocht en door de verkopers aan huis worden geleverd. Het 

ontwikkelen van een webshop kan dus heel lucratief zijn: In het jaar 2000 lanceerde Coolblue een 

eerste webshop, mp3man.nl1 en bijna 20 jaar later is er een omzet van 1,2 miljard euro2. Van de 

Nederlandse wijnverkoop3 (totale omzet 1 miljard euro), wordt 10% online gekocht. In alle sectoren 

is er dus wel een voorbeeld te vinden van online verkopen. Agritrader4 dat nieuwe en tweedehands 

tractoren verkoopt, is een sector met producten die toch lastig zijn te verzenden via PostNL, maar die 

ook online verkoopt. De detailhandel staat op z’n kop. Alleen de winkelcentra in de grotere steden 

kennen nog voldoende winkelaanbod. In de meeste andere en kleinere steden is er steeds meer 

leegstand in de winkelstraten.  

 

Het ontwikkelen of ontwerpen van een webshop lijkt op het eerste gezicht eenvoudig: een 

domeinnaam bedenken, foto’s van producten maken en plaatsen op een website, een 

betaalmethode vaststellen en zorgen dat de pakketjes netjes worden bezorgd. Dit klopt ook. Alleen 

bij het ontwerpen van een webshop moet wel rekening worden gehouden met de concurrentie: 

waarom zouden de consumenten bij jouw webshop langskomen en niet bij de concurrent? Wordt de 

webshop gevonden tussen de 40.000 webshops5, alleen al in Nederland? Omdat een webshop geen 

grenzen kent, dan alleen taal, zijn het er natuurlijk veel meer dan 40.000. Dus shoppen in Duitsland is 

net zo gemakkelijk als winkelen in de eigen straat. En misschien is het nog wel makkelijker. Het 

fashionplatform About You6 is actief op de Nederlandse markt, maar het is een Duitse organisatie. 

Een product bestellen via de marketplace Alibaba.com bij een Chinese leverancier in een dorp zo’n 

5.000 km verderop, is soms nog goedkoper dan een product kopen bij de plaatselijke handelaar.  

 

Volgens thuiswinkel.org, een belangenverenging voor online verkopen, die onder andere het 

Thuiswinkel Waarborg Keurmerk afgeeft en opkomt voor de belangen van webwinkeliers, zowel 

nationaal als internationaal, heeft de consument in de eerste drie kwartalen van 2017 €15,7 miljard 

online besteed7. De bijna 16 miljard van 2017 (eerste negen maanden) is alweer 14% meer dan in 

2016 in dezelfde periode en het online aandeel van bestedingen is bijna een kwart van de totale 

bestedingen. Het kanaal waarin de aankopen worden gedaan is duidelijk aan verandering 

onderhevig. De ‘oude’ winkelstraat wordt steeds leger en huisvest alleen nog de landelijke 

winkelketens. De ‘nieuwe’ winkelstraat, de online verkopen, wordt steeds belangrijker en huisvest 

ook de verkopers die één product verkopen. Bol.com geeft productverkopers de gelegenheid een 

eigen pagina te maken. De verkopen gaan dan via het winkelplatform bol.com.  
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Voor de consument heeft online shoppen voordelen, maar ook nadelen. De voordelen zijn 

bijvoorbeeld dat de winkel altijd bezocht kan worden, dat er 7 dagen 24 uur gekocht kan worden en  

dat iemand niet uit huis hoeft te gaan of zelfs tijdens het reizen van wonen naar werken de 

boodschappen kan regelen. Nadelen zijn er ook: er is bijvoorbeeld geen beleving, of er zit een 

bepaalde tijd tussen kopen en leveren. Bij het kopen in een fysieke winkel loopt iemand met het 

product de deur uit terwijl bij een online aankoop er gewacht moet worden totdat het product 

geleverd wordt. Met alle gevolgen die dat weer meebrengt: thuis zijn of afhalen bij een afhaalpunt. 

Bij het ontwikkelen van een webshop moet er rekening worden gehouden met de markt, de 

afnemers, een verdienmodel, maar ook met de fulfilment, de retouren, markttrends, 

betaalmethoden en de kosten daarvan, enz. enz.  

 

Dit boek gaat in op de vele aspecten die te maken hebben met het bedenken, ontwerpen en 

ontwikkelen van een webshop. Aan de hand van dit boek kunnen de meeste elementen die 

essentieel zijn voor een webshop worden ingevuld. Er worden methoden en technieken aangereikt 

om te kunnen komen tot een idee en om de eerste gedachten voor een webshop vorm te geven. Er 

wordt aangereikt welke strategische beslissingen van belang zijn om het idee af te stemmen op de 

beoogde doelgroep en er worden heel praktische onderdelen besproken zoals het afleverproces van 

producten. Het boek heeft een strategische invalshoek voor het ontwerpen van een webshop en een 

praktische toepasbare invalshoek voor het ontwikkelen en implementeren van een webshop. Alle 

aspecten die te maken hebben met het organiseren en beheren van een webshop komen aan de 

orde. Behalve de passie die een webshopondernemer moet hebben komt niet aan bod. Omdat passie 

niet is aan te leren; passie moet worden ontdekt.  

 

Hoofdstuk 1 geeft een werkmethode om van een idee tot een implementatie te komen van een 

webshop. Wanneer er een idee is, kan een eerste ‘schets’ van het idee vorm worden gegeven in een 

businessmodel dat in hoofdstuk 2 wordt beschreven. Zodra het idee vastere vormen heeft gekregen 

in een globale beschrijving van een businessmodel, moet er gekeken worden naar de 

marktomgeving. Hoofdstuk 3 beschrijft op welke manier de markt in beeld kan worden gebracht om 

een beeld te vormen of het idee ook haalbaar is. Een zeer essentieel onderdeel van die markt zijn de 

consumenten, de potentiële afnemers. De consumenten moeten de bezoekers en ook de kopers 

worden van de webshop. Om te leren wat hen beweegt en hoe zij zijn te bereiken, wordt in 

hoofdstuk 4 besproken. Wanneer er inzicht is in de markt, kunnen er strategische keuzes worden 

gemaakt voor de webshop. Hoofdstuk 5 benoemt de vier belangrijkste strategische keuzes: de te 

kiezen doelgroep, het vaststellen van een propositie, de keuze voor een positionering en het 

benoemen van doelstellingen. Hoofdstuk 6 geeft handvatten voor het berekenen van de 

haalbaarheid van het idee en hoofdstuk 7 laat zien welke tactische en praktische beslissingen 

genomen moeten worden om de webshop ook daadwerkelijk te laten functioneren binnen de 

gekozen strategie.  
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Het doorlopen van al deze hoofdstukken en fasen legt een uitstekende basis om een idee voor een 

webshop verder vorm te geven. Waar het boek niet op ingaat is de communicatie die nodig is om de 

webshop onder de aandacht van de consumenten te brengen. De relatief nieuwe webwinkel 

Aboutyou.nl, een initiatief van de Otto Group, heeft mogelijk 10 miljoen euro in één maand8 

gespendeerd voor het opbouwen van naamsbekendheid en traffic naar de webshop. Wanneer de 

doelgroep kleiner is, zal zo’n budget niet nodig zijn, maar de bezoekers komen niet vanzelf 

‘binnenlopen’ op de webshop, dus communicatie is van belang om potentiële bezoekers attent te 

maken op de webshop.  
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Hoofdstuk 1.  Stappenplan voor ontwikkelen webshop 
 

Een webshop ontwikkelen begint met een idee. Dat kan een brainwave zijn of een onderbuikgevoel. 

Maar het kan ook zijn dat iemand tegen een probleem is aangelopen bij het online kopen van 

schoenen en denkt ‘dat kan anders en beter’. Het kan een passie zijn voor bepaalde producten of 

diensten, of het kan een manier zijn om een inkomstenbron te hebben. Zodra het idee er is, volgt er 

een stappenplan om de webshop daadwerkelijk online te krijgen.  

 

1.1 Van idee naar implementatie 

De stappen gaan van een brede oriëntatie naar een gedetailleerde invulling. De stappen zijn eerst 

strategisch van aard en later tactisch of operationeel. Strategische stappen zijn stappen die een 

richting geven aan de webshop, terwijl de tactische stappen de invulling zijn van bepaalde 

onderdelen van de webshop. In figuur 1.1 zijn de stappen vastgelegd en kunnen in een iteratief 

proces plaatsvinden. Soms zal het nodig zijn om de uitkomsten van een eerdere stap terug te halen 

en mogelijk aan te passen. Dat heeft dan consequenties voor de stappen erna. Wanneer er invulling 

wordt gegeven aan de experience van de webshop, bijvoorbeeld, blijkt misschien, in overleg met een 

softwareontwikkelaar, dat er bepaalde bedachte elementen niet gebruikt kunnen worden. Het zou 

kunnen zijn dat de positionering van de webshop dan anders wordt dan in eerste instantie bedacht 

en vastgesteld. De positionering zal dan aangepast moeten worden en daardoor ook de andere 

onderdelen van de strategie van de webshop.  

 

 

Figuur 1.1 Stappen in het bedenken, ontwerpen en ontwikkelen van een webshop 

 

De eerste stap is het verwerven van een idee. Dat idee kan in een tweede stap worden vastgelegd in 

het schetsen van een businessmodel (zie hoofdstuk 2). Wanneer er een businessmodel is vastgelegd, 

kan deze getoetst worden door het doen van een omgevingsanalyse. Door de omgevingsanalyse kan 

er helderheid worden verkregen of er een markt is (vraag naar propositie) voor de webshop (zie 

hoofdstuk 3 en 4). Na deze fase kan er een strategie worden vastgesteld voor de webshop. De eerste 

contouren kunnen dan beter worden ingevuld. In hoofdstuk 5 worden de strategische keuzes 

toegelicht. Zodra de strategie voor de webshop is vastgesteld, kan er worden berekend of er met het 

idee ook resultaten geboekt kunnen worden (zie hoofdstuk 6). Zodra blijkt dat de webshop 

levensvatbaar is, kan het omlijnde idee verder worden ingekleurd (zie daarvoor hoofdstuk 7).  

 

Wanneer vooraf een planning wordt opgesteld, dan is het aan te bevelen om te werken met behulp 

van een overzichtelijke methode. Het PASTA-model9 is daarvoor een praktische methode. Een 

Idee Businessmodel Omgevingsanalyse Strategie
Haalbaarheids-

analyse
Tactiek
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webshop komt niet zomaar uit de lucht vallen, daar gaat een proces aan vooraf. Het procesmodel 

PASTA geeft een logische volgorde en structuur weer, waarin alle kernactiviteiten van strategie en 

implementatie plaatsvinden.  

 

1.2 PASTA model 

De PASTA-methode staat voor de volgende fasen 

bij het ontwikkelen: 

 Probleemformulering 

 Analyse 

 Strategie 

 Tactiek 

 Actie 

 

Probleemformulering 

Bij de probleemformulering gaat het om de 

eerste schets van het idee: invullen 

businessmodel canvas. Zie hoofdstuk 2. 

 

Analyseren 

De tweede stap bij het ontwikkelen van een 

webshop gaat om het analyseren van de markt 

en de omgeving waarbinnen de organisatie of 

het product gaat functioneren. Het gaat daarbij 

om een interne en externe analyse. Zie daarvoor 

de hoofdstukken 3 en 4.  

 

Strategie 

De term strategie is breed en moet binnen de 

context van een webshop worden gezien. Voor 

strategie kan ook de term ‘concept’ worden 

gebruikt. De ontwikkeling van een strategie, of 

concept, bestaat uit vier bouwstenen, die 

onderling afhankelijk zijn van elkaar. Deze 

bouwstenen zijn: keuze doelgroep, keuze 

doelstellingen, keuze propositie en een keuze 

van de positionering. De strategie wordt in een haalbaarheidsanalyse geconcretiseerd. Zie hoofdstuk 

5 en 6.   

 

 

 

         Figuur 1.2 Ontwikkelen webshop met de  

         ontwikkelmethode PASTA 
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Tactiek 

De volgende stap bij het ontwikkelen van een webshop is het bepalen, meer getailleerd, van de 

verschillende instrumenten en middelen en hier een invulling aan geven. Zie hoofdstuk 7. 

 

Actie  

Zodra alle instrumenten en middelen zijn vastgesteld, kan er een planning worden gemaakt voor de 

daadwerkelijke ontwikkeling van de webshop. Deze stap wordt ook weleens de 3 m’s genoemd: 

mensen, minuten en money. Het gaat om een planning, om het budget en om de mensen die de 

deelproducten kunnen maken en ontwikkelen.  

 Mensen: Wie heeft de expertise om de webshop te ontwikkelen? Wordt één en ander ‘in 

huis’ gemaakt of wordt het uitbesteed?  

 Minuten: Het maken van een tijdsplanning.  

 Money: Waar wordt de investering van betaald?  

 

Het PASTA-model kan worden gebruikt voor het doorlopen van het proces van idee tot 

implementatie. De verschillende fasen kunnen in een tijdsplanning worden vastgelegd, waardoor er 

een tijdslimiet ontstaat per fase. In de fasen kunnen verschillende technieken worden gebruikt om 

de fasen te doorlopen. Bijvoorbeeld de customer journey map om het consumentengedrag in beeld 

te brengen, of de Value Proposition Design om de behoeften van de klanten vast te leggen. Het 

positioneringscanvas kan worden gebruikt in de strategiefase en de ABCD-analyse kan worden 

ingezet in de analysefase. Deze technieken zijn hulpmiddelen om inzicht te krijgen. Ze zijn niet een 

doel op zichzelf.  
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Hoofdstuk 2.  Businessmodel 
 

Het businessmodel is de gestructureerde basis voor een organisatie. Dit model geeft de processen 

weer binnen een organisatie en laat de eerste contouren zien van een uit te werken idee. Een 

definitie voor het businessmodel is: ‘Een businessmodel geeft de structuur en de structuurelementen 

waarmee de organisatie haar resultaten denkt te behalen weer. Het businessmodel operationaliseert 

de bedrijfsstrategie en is daarmee de verbindende architectuurlaag tussen de bedrijfsstrategie en de 

bedrijfsorganisatie en bedrijfsprocessen’10. In boek Business Model Generatie11 van Osterwalder, 

Pigneur en Van der Pijl wordt de definitie iets korter geformuleerd tot: Een businessmodel beschrijft 

de grondgedachte van hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt.   

Vaak wordt de term businessmodel verward met de term verdienmodel. Een verdienmodel gaat in 

op de vraag hoe een organisatie haar geld verdient of haar meerwaarde creëert, terwijl een 

businessmodel alle facetten beschrijft die invloed hebben op het creëren van deze meerwaarde. De 

term business model heeft dus een ruimere betekenis. 

2.1 Business Model Canvas 

Osterwalder heeft negen bouwstenen ontwikkeld om het proces van waardecreatie mee te 

beschrijven. Deze bouwstenen worden samen het ‘Business model canvas’ genoemd. Bedrijven die 

weten waar de negen bouwstenen voor staan en de onderlinge relatie snappen, zijn in staat om hun 

business model constant aan te passen. Hierdoor kunnen zij inspelen op de behoefte van de markt 

en zo de concurrentie voor blijven. 

In het business model canvas wordt gekeken naar de geldstromen, de klant, de infrastructuur en wat 

de organisatie te bieden heeft. Het business model dient als een zogenaamde blauwdruk voor een te 

implementeren strategie door middel van structuur, processen en systemen. Zie figuur 2.1. 

 

Deze negen bouwstenen zijn: 

 Klant segment. Dit definieert verschillende groepen, personen of organisaties die een 

onderneming wil bereiken en bedienen. Voorbeelden van segmenten zijn massamarkt (geen 

segmentatie), nichemarkt en gediversifieerd. 

 Waarde propositie. Een beschrijving van de producten en services voor een specifiek klant 

segment. Voorbeelden van elementen die waarde creëren zijn prijs, brand/status, ontwerp 

en kwaliteit. 

 Kanalen. Geeft aan hoe een organisatie communiceert en hoe zij haar waarde propositie 

levert. Voorbeelden van kanalen zijn persoonlijke verkoop teams, Internet, winkels, media 

etc. 

 Klant relatie. Deze bouwsteen benadrukt de wijze waarop de organisatie de relatie met haar 

klant onderhoudt. Voorbeelden zijn persoonlijke assistentie, automatisch (via internet), self-

service, co-creatie etc. Klantrelaties kunnen worden aangestuurd door de volgende  
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Figuur 2.1 Een canvas voor het ontwikkelen van een businessmodel 

 

motivaties: (a) acquisitie, (b) klantretentie, klantbehoud, en (c) verkoop stimuleren 

(upselling), vergroten gemiddelde inkomsten per klant.  

 Verdienmodel. Het verdienmodel bepaalt de wijze waarop de organisatie haar omzet 

genereert van elk klant segment. Voorbeelden zijn: abonnementen, licentie, advertenties, 

stuks verkoop, gebruikers fee etc. 

 Key resources. Deze bouwsteen geeft de meest belangrijke middelen weer die nodig zijn om 

een business model uit te voeren. Voorbeelden zijn infrastructuur, personeel, intellectueel 

eigendom, financieel etc. 

 Key activiteiten. Dit zijn de belangrijkste activiteiten die de organisatie moet uitvoeren om 

haar business model te laten werken. 

 Kosten structuur. Hierbij gaat het om de kosten die nodig zijn voor het operationaliseren van 

het business model weer. Voorbeelden zijn variabele kosten, cost-driven (kosten staan 

centraal), vaste kosten en schaal- en scope voordelen.  

 Partner netwerk. Dit betreft de organisaties binnen het netwerk van leveranciers en partners 

die invloed hebben op het succes van het businessmodel. 

2.2 Value Proposition Canvas 

Met het Business Model Canvas is er een model ontwikkeld om relatief eenvoudig een nieuw idee 

vorm te geven. De negen bouwstenen die met elkaar te maken hebben, kunnen eenvoudig worden 

ingevuld. Twee van deze negen bouwstenen zijn de waardepropositie (zo wordt het totale aanbod 

genoemd, of value proposition in het Engels) en het klantensegment (de  
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Figuur 2.3 De onderdelen Customer Segment en Value Proposition vormen de Value Proposition 

Design Canvas (bron: startegyzer.com) 

 

potentiële klanten of Customer segment in het Engels). Deze twee bouwstenen kunnen in het Value 

Proposition Canvas12 verder worden uitgewerkt. Dit canvas (zie figuur 2.3) is een hulpmiddel om deze 

bouwstenen uit te werken en te beschrijven.  

 

2.2.1 Klanten begrijpen.  

Het Value Proposition Canvas helpt om systematisch te begrijpen wat klanten willen en kan een 

product- en dienstenaanbod ontwikkelen dat perfect aansluit op de behoeften van klanten. Bij het 

ontwikkelen en ontwerpen van een idee, een waardepropositie, gaat het er vooral om een 

toegevoegde waarde voor klanten te creëren. Pas dan zal de toekomstige en huidige klant interesse 

hebben in het product. Daarom is het van belang om te weten wat de behoeften en wensen zijn van 

klanten.  

Bij het invullen van het canvas kunnen er twee situaties zijn: 

1. Er is reeds een aanbod van een organisatie (waardepropositie). Het beste is dan om 

afzonderlijk het klantsegment en de waardepropositie in te vullen. Zodra dat is gedaan kan er 

worden gekeken of er genoeg overeenkomsten zijn tussen deze twee elementen. Wanneer 

dat niet het geval is, kan de organisatie besluiten om de waardepropositie aan te passen.  

2. Er is nog geen aanbod van een organisatie (waardepropositie). Dan kan het best het 

klantsegment eerst worden ingevuld en op basis daarvan kan er een waardepropositie 

worden ontwikkeld. 
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2.2.2 Uitwerken van het klantsegment 

Het klantsegment beschrijft de belangrijkste kenmerken van de bestaande of potentiële doelgroep. 

Binnen het klantsegment worden worden de behoeften van de klanten vastgelegd door middel van 

de klanttaken (customer jobs), de klantpijnpunten (pains) en de klantvoordelen (gains). 

 

De klanttaken beschrijven wat de klanten in hun werk of privéleven willen realiseren. Het kunnen 

taken zijn, maar ook problemen die men probeert op te lossen en behoeften waarin men probeert te 

voorzien. Er zijn vier typen taken, waarvan één type ondersteunende taken zijn: 

 Functionele taken: specifieke taken die een klant probeert uit te voeren (bijvoorbeeld het 

ontwikkelen van website of het kopen van ontbijt) 

 Sociale taken: dit zijn taken die beschrijven hoe klanten graag door anderen gezien willen 

worden (bijvoorbeeld er goed uitzien) 

 Persoonlijke/emotionele taken: daarbij gaat het om de emotionele toestand doe een klant 

nastreeft (bijvoorbeeld erkend voelen) 

 Ondersteunende taken: de taken die in de context van het verkrijgen en gebruiken van 

waarde uitgevoerd worden (bijvoorbeeld het aanschaffen, co-creatie) 

 

Tijdens het uitvoeren van de klanttaken kunnen ergernissen optreden. Deze ergernissen vinden 

zowel voor, tijdens en na het uitvoeren van de klanttaken plaats. Ze worden beschreven in de 

klantpijnpunten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen klantpijnpunten: 

 Ongewenste resultaten, problemen en kenmerken: aspecten die klanten niet leuk vinden aan 

de taak (bijv. het wachten in een rij of het achterlaten van een verkeerde indruk) 

 Hindernissen: aspecten die een klant verhindert om zelfs aan de taak te beginnen (bijv. geen 

tijd of geld om de taak uit te voeren) 

 Risico’s: aspecten die verkeerd kunnen gaan en negatieve gevolgen hebben voor de klant 

(bijv. imagoschade of financiële verliezen) 

 

Klanten willen daarnaast vaak voordelen ontvangen die het uitvoeren van de taak eenvoudiger 

maakt. Klantvoordelen zijn vaak gewenst, maar in sommige gevallen zelfs door de klant vereist. Er 

wordt onderscheid gemaakt tussen vier typen klantvoordelen: 

 Vereiste voordelen: voordelen die essentieel zijn voor het uitvoeren van een taak. 

 Verwachte voordelen: voordelen die klanten als vanzelfsprekend zien. 

 Gewenste voordelen: voordelen die verdergaan dan de verwachtingen, maar die alleen 

worden erkend als deze worden voorgesteld aan de klant. 

 Onverwachte voordelen: voordelen die de verwachtingen overstijgen. 
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2.2.3 Bepalen van de waardepropositie 

In de Value Map wordt gestructureerd alle kenmerken van de waardepropositie voor een specifiek 

klantsegment beschreven. De waardepropositie wordt opgedeeld in producten en diensten, 

pijnverzachters en voordeelverschaffers. 

 

De producten en diensten vormen de basis voor de waardepropositie. Alles in deze lijst helpt klanten 

bij het uitvoeren van de taken, zoals omschreven in het klantprofiel. In de lijst kunnen ook 

ondersteunende producten en diensten worden geplaatst. Deze helpen de klanten in hun rol als 

kopers (bijv. een vergelijking van offertes). 

De waardepropositie omvat veelal verschillende typen producten en diensten, zoals: 

 Fysieke product of dienst: Het betreft hier het core-product. Dan kan zowel een fysiek 

product (schoenen) zijn als een dienst (verzekering) 

 Aanvullende diensten rond het product: Bijvoorbeeld de auteursrechten, of extra’s die 

worden gegeven. 

 Digitaal: Niet tastbare producten die digitaal kunnen worden overgedragen (bijv. producten 

als muziekdownloads in iTunes en filmaanbevelingen op Netflix) 

 

De wijze waarop de producten en diensten de klantpijnpunten verzachten worden gekenmerkt als 

pijnverzachters. Pijnverzachters beschrijven de oplossingen voor problemen die klanten ondervinden 

en dingen die klanten dwarszitten voor, tijdens of na het uitvoeren van de taak. 

Beschrijf bijvoorbeeld de: 

 fouten die klanten maken 

 negatieve sociale gevolgen die klanten ervaren 

 besparingen die het product of de dienst kan opleveren 

 problemen en uitdagingen waar klanten voor staan 

 

De voordelen die producten en diensten voor klanten creëren worden voordeelverschaffers 

genoemd. Omschrijf de voordelen die klanten van de organisatie verwachten en wensen, maar breng 

ook in kaart op welke wijze je klant kunt verrassen. 

Beschrijf bijvoorbeeld hoe de producten en diensten: 

 klanten helpen om beter te presteren 

 zorgen voor positieve sociale gevolgen 

 zorgen voor besparingen (tijd, geld en inspanningen) 

 het leven of werk van je klanten gemakkelijker maakt 

 

2.2.4 Overeenkomsten 

Het klantsegment en de waardepropositie kunnen nu tegen elkaar worden gelegd. De 

overeenkomsten (fit’s) en de verschillen kunnen in kaart worden gebracht. De klanttaken en de  
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Iteratie 
Bij het ontwerpen van een businesscase zullen er diverse iteraties nodig zijn. De case beschrijving 

begint met een ruwe schets of een basisidee. Zodra er een bouwsteen van het Osterwaldercanvas 

onder de loep wordt genomen, zal blijken of het basisidee nog aanvulling of aanpassingen nodig 

heeft. Dat wordt itereren genoemd. Zodra een aanvulling of aanpassing, blijkend uit onderzoek of 

keuzes die gemaakt zijn, invloed hebben op het basisidee, de eerdere keuzes en uitkomsten, dan 

zullen deze uitkomsten ook mogelijk een aanpassing verdienen.  

Itereren is een essentieel onderdeel in het Agile projectmanagement, waarbij er in principe geen 

volgordelijkheid is. Een andere projectmethode is de Watervalmethode: dan is er een strakke 

volgorde en kan er in principe niet terug gestapt worden naar een eerdere fase.  

 

producten en diensten worden tegen elkaar aan gehouden, evenals de klantvoordelen en 

voordeelverschaffers en de klantpijnpunten en de pijnverzachters. Er zal niet een 100% ‘fit’ ontstaan, 

en dat hoeft ook niet. Zolang er voldoende elementen zijn die overeenkomen zal de 

waardepropositie een toegevoegde waarde kunnen zijn voor de doelgroep. 

2.3 Board of Innovation 

Een Belgisch consultancybureau, Board of Innovation13, heeft een visuele brainstorm methode 

ontworpen voor het inzichtelijk maken van nieuwe business ideeën. Deze methode werkt erg goed in 

samenhang met het Business Model Canvas (BMC) van Osterwalder. Bij het BMC staat de bepaling 

van een waardepropositie van een organisatie centraal. De waardepropositie is ook de middelste 

bouwsteen. De bouwstenen aan de linkerzijde van de waardepropositie geven aan op welke manier 

de waardepropositie tot stand komt, de rechterzijde van het canvas geeft aan op welke manier de 

waardepropositie in relatie staat met de klanten. Waar het BMC gericht is op interne stromen en 

processen van de waardepropositie is de Board of Innovation (BoI) gericht op externe processen. De 

BoI-methode bepaalt vooral de waarde- en de processtromen tussen verschillende organisaties 

(stakeholders). Voor het brainstormen is er een Business Model Kit 

(https://www.boardofinnovation.com/business-model-templates-tools/) ontworpen. Deze Kit 

bestaat uit 16 blokken waarmee een business proces model kan worden vormgegeven (zie tabel 2.1).  

Met pijlen wordt de relatie weergegeven tussen de stakeholders. Op de website van Board of 

Innovation staat een tutorial en kunnen de bouwstenen worden gedownload waarmee een 

brainstormsessie kan worden uitgevoerd.  

Het doel van het gebruik van de Business Model Kit is om inzicht te krijgen in de waardestromen van 

een nieuw idee. Vaak gaat het om meerdere waardestromen en verschillende organisaties waardoor 

het inzicht verloren gaat wanneer de ideeën niet worden geschetst. In figuur 2.3 is het voorbeeld van 

AirBnB weergegeven. AirBnB is een online platform dat het mogelijk maakt voor individuen om hun 

huis of kamer te verhuren aan reizigers. Vraag en aanbod naar onderdak tijdens de reis komt samen 

Kader 

https://www.boardofinnovation.com/business-model-templates-tools/
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Dit is het centrale idee, 

vastgelegd in de eigen 

organisatie.  
 

De value proposition kan ook 

uitgedrukt worden in een 

ervaring die wordt geboden. 

 

Een onderneming is een 

stakeholder die een product of 

dienst levert of waaraan een 

product of dienst wordt 

geleverd. 

 

Het geven van exposure of 

attentie. Exposure door 

consumenten (sociale media) 

kan essentieel zijn, hoewel het 

geen geld oplevert.  

 

De consument ontvangt een 

product of dienst en geeft daar 

waarde voor terug.  
 

Reputatie door middel van 

recensies en reviews is 

belangrijk voor organisaties. 

 

De leverancier die essentieel is 

voor het businessmodel en 

waarde toevoegt aan de 

business.  
 

De waarde van het aanbod 

wordt uitgedrukt in geld. Het 

betreft hier de kostendekkende 

en winstgevende waarde. 

 

Non-profit organisaties zijn 

mogelijk relevant voor het 

business model en de 

waardestromen.  
 

Het betreft ook waarde in geld 

uitgedrukt, alleen minder dan 

kostendekkend. Er zullen ook 

andere verdienstromen zijn. 

 

De overheid kan worden 

toegevoegd wanneer de 

overheid essentieel is in de 

business stroom.  

Virtuele credits, maar ook 

loyalty.  

 

Het product is het centrale 

aanbod van een organisatie. 

Het betreft alle elementen van 

de value proposition 
 

Essentiële data en informatie. 

 

Het bieden van een dienst 

naast het product of een 

service is een upgrading van het 

aanbod 
 

Rechten van eigendom die 

waarde vertegenwoordigen 

 

Tabel 2.1 De 16 blokken in de Business Model Kit 

 

op AirBnB.com. Reizigers kunnen allerlei woningen huren, van een kleine kamer tot een kasteel, in 

81.000 plaatsen en in meer dan 190 landen. AirBnB is gestart in 2008 met de mogelijkheid om eigen 

ruimte te verhuren om zodoende huur te kunnen ontvangen. Aan de andere kant zorgt AirBnB 

ervoor dat reizigers een relatief goedkope mogelijkheid hebben om midden in een stad een nacht of 
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een paar nachten te verblijven. Na tien jaar is AirBnB uitgegroeid tot een massaal platform waar 

woningen, ervaringen en restaurants worden gedeeld. AirBnB biedt de verzekering voor 

eigendommen die worden verhuurd. Tevens zorgt het platform ervoor dat de vragers en aanbieders 

samen worden gebracht. De verdiensten voor AirBnB zijn: 10% commissie van het geboekte bedrag 

voor een woning op het platform en er worden 3% transactiekosten in rekening gebracht bij de 

huurders. Belangrijk op het platform is het rating en review systeem voor de eigenaars en de gasten. 

De eigenaren van een woning kunnen een reservering accepteren of weigeren na het lezen van 

reviews van de reiziger of na het checken van het profiel van de reiziger. Het reserveringsproces is 

zeer eenvoudig. Reizigers kunnen zoeken naar een woning met behulp van diverse filters en kunnen 

direct reserveren via het portaal van AirBnB. Het businessmodel is gebaseerd op reviews, een peer-

to-peermodel en een online community. In 2008 waren de trends, zoals de deeleconomie, 24/7 

toegang en de digitalisering, de basis voor het idee.  

 

 

Figuur 2.3 Voorbeeld van een peer-to-peer model 

 

In figuur 2.3 worden de stromen tussen de stakeholders weergegeven. De organisatie AirBnB levert 

en onderhoudt een platform voor aanbieders en vragers van woningen over de hele wereld. 

Daarvoor ontvangt de organisatie profielen, waarmee de organisatie gerichte aanbiedingen kan 

leveren en ze ontvangt van het platform 10% en 3% commissie voor de geleverde diensten. Binnen 

de community levert de aanbieder een woning en de reiziger betaalt voor het verblijf. Er ontstaat 
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tevens een ervaring die reputatie oplevert voor de aanbieder (reviews zijn waarde-eenheden, omdat 

goede reviews de kans vergroten voor meer verhuur).  

2.4 Verdienmodellen 

Bij het Business Model Canvas en ook bij de Board of Innovation methode is er gesproken van een 

verdienmodel. Een verdienmodel geeft aan op welke manier de organisatie haar geld verdient, dus 

op welke wijze er verdiensten zijn. Een webshop verkoopt producten en ontvangt geld zodra er een 

product wordt verkocht. Dat wordt een verkoopmodel genoemd. Het kan ook zijn dat een webshop 

geen eigen producten heeft, maar de producten van zogenaamde adverteerders verkoopt. Dan is er 

sprake van een affiliatemodel. De webshop ontvangt een commissie of een fee per verkocht artikel.  

2.4.1 Verkoopmodel 

De kern van een webshop is: online verkopen van producten en diensten. Wanneer er een product of 

dienst wordt geleverd aan consumenten of organisaties en de eigen organisatie ontvangt een 

tegenwaarde, dan is er sprake van een transactie. Het meest voor de hand liggende voorbeeld van 

een webshop is de webshop waarop de producten die kunnen worden gekocht, worden getoond. 

Echter een verzekeringsagent die online verzekering verkoopt en afsluit, heeft in de breedste zin van 

het woord ook een webshop.  

Op de webshop kunnen ook andere diensten worden verleend, zoals bol.com doet met 

tweedehandsboeken. Bol zorgt ervoor dat vragers en aanbieders bij elkaar worden gebracht en 

ontvangt een fee zodra er een transactie plaatsvindt. Bol fungeert dan als broker en deze vorm van 

verkopen wordt een brokeragemodel genoemd.  

2.4.2 Affiliatemodel 

Het affiliatemodel als verdienmodel houdt in dat een affiliate (dat is een webshop of een website) 

een vergoeding ontvangt van adverteerders voor de verkoop van producten of het aanleveren van 

abonnementen en leads. Wanneer een webshop geen eigen voorraad heeft, maar wel producten 

verkoopt, dan zal de webshop gebruikmaken van adverteerders (de aanbieders van de producten) en 

zijn de inkomsten gebaseerd op commissies of fees per verkoop. Een voorbeeld van een 

affiliatewebshop of –website is Fashionchick.nl. Deze website geeft informatie over stijl en kleding. 

De kleding waarover geschreven wordt, staat ook op de website en kan worden besteld via 

fashionchick.nl. De organisatie heeft de kleding niet op voorraad en de gebruiker wordt doorgelinkt 

naar de adverteerder, bijvoorbeeld Zalando. Bij de adverteerder vindt de transactie plaats. Zodra er 

een transactie heeft plaatsgevonden, ontvangt de affiliate (de website die het product zichtbaar 

heeft gemaakt) een vast bedrag per verkocht product of een percentage van de verkoopprijs. De 

manier waarop er wordt afgerekend kunnen verschillend zijn. De zogenaamde afrekenmodellen zijn: 

 CPC – Cost per click. Er wordt een vast bedrag (vaak enkele centen) uitgekeerd per klik op het 

promotiemateriaal (de banner of tekstlink) van de adverteerder. Dit staat dus los van het 

aantal gegenereerde verkopen of leads. 
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 CPS – Cost per sale. Bij CPS wordt de affiliate betaald zodra er omzet uit de link op zijn of 

haar website komt. Wanneer er op een advertentie op de website van een affiliate klikt en 

vervolgens een aankoop doet in de webshop van de betreffende adverteerder, krijg de 

affiliate daarvoor betaald. De adverteerder keert dan vaak een percentage van het 

verkoopbedrag uit als vergoeding aan de affiliate. 

 CPL – Cost per lead. Een leadvergoeding wordt uitgekeerd wanneer een bezoeker via die 

affiliate contact opneemt met de adverteerder door zich bijvoorbeeld in te schrijven voor 

diens nieuwsbrief. Het leveren van een potentiële klant is hierbij genoeg, het hoeft nog geen 

betalende klant te zijn. Het is vervolgens aan de adverteerder om deze potentiële klant om te 

zetten in een betalende klant. De affiliate heeft hier verder niets mee te maken.  

 

Wanneer er sprake is van affiliate marketing zijn er drie partijen, naast de bezoekers van de website, 

betrokken: 

1. Adverteerders. Dit zijn de partijen die de producten of diensten aanbieden. Doel: willen extra 

verkeer en sales genereren en stellen daartoe promotiemateriaal ter beschikking en 

koppelen een commissie aan de resultaten. De adverteerder biedt het promotiemateriaal 

(teksten, beelden, prijzen enz.) aan, waar een affiliate gebruik van kan maken. 

2. Affiliates. Dit zijn de uitgevers of publishers van websites, zij ondersteunen de adverteerders 

bij het verkrijgen van nieuwe klanten, zij stellen bezoekers op de hoogte van aanbiedingen 

en sturen bezoekers door naar de adverteerder. Leidt dit tot conversie? Dan krijgen zij daar 

een bepaalde commissie voor. 

3. Netwerken. Een affiliate-netwerk is de schakel tussen de adverteerder en de affiliates. Zij 

zorgen voor een juiste doormeting van de resultaten en kijken waar de beloning al dan niet 

uitgekeerd wordt. Verschillende affiliate-netwerken zijn: Zanox, TradeTracker, FamilyBlend, 

TradeDoubler en Daisycon. Dit zijn in Nederland de wat bekendere namen. De netwerken 

hebben programma’s (producten) die van de adverteerders komen.  

 

Wanneer een affiliate weet welke producten en diensten verkocht gaan worden kan er bij een 

netwerk worden gekeken of er aanbieders (adverteerders) zijn die deze producten aanbieden. De 

webshop kan gebruikmaken van de affiliate-links.  

2.4.3  Overige verdienmodellen 

Er zijn meer gestandaardiseerde verdienmodellen voor een businessmodel, echter een ander 

verdienmodel dan hierboven beschreven voor een webshop is niet gebruikelijk. Andere 

verdienmodellen zijn bijvoorbeeld: 

Uitgeefmodel of Infomediairmodel. De opbrengst wordt verkregen uit abonnementsgelden. 

Informatie op de website is toegankelijk gedurende een afgesproken periode. De dagbladen maken 

hier gebruik van. Om in te loggen en de krant digitaal te lezen en bij achtergronden te komen kan er 

per maand, kwartaal, halfjaar of jaar worden betaald. Een tweede vorm van het uitgeefmodel is dat 

opbrengsten worden gegenereerd uit Pay per view. Hier moet voor elke toegang tot een document, 
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video- of muziekclip die kan worden gedownload, apart worden betaald. Dit kan al dan niet 

beschermd zijn door een wachtwoord of beheer van digitale rechten. iTunes is een goed voorbeeld.  

 

Advertising model. Het advertising model is in feite een model gebaseerd op het traditionele 

mediamodel, vertaald naar digitaal. Er worden inkomsten gegenereerd door adverteerders tegen 

betaling ruimte te bieden op een website. De bannerruimte kan op verschillende manieren worden 

doorberekend. Op basis van kosten per duizend, Cost per Mille (CPM), waarbij een bedrag aan de 

adverteerder in rekening wordt gebracht per duizend bezoekers of ‘viewers’. De afrekening kan ook 

per actie worden afgerekend. Wanneer de gebruiker ‘klikt’ op een banner, dan ontvangt de eigenaar 

een klein bedrag (Cost per click).   

 

Brokeragemodel. Bij het brokeragemodel worden kopers en verkopers bij elkaar gebracht en worden 

er transacties mogelijk gemaakt. De broker, de eigenaar van het platform, kan een percentage 

ontvangen voor een tot stand gekomen transactie of een vast bedrag. Al naar gelang het soort 

platform en de afspraken die er gemaakt zijn. Veilingsites, marktplaatsen, tweedehandssites zijn 

voorbeelden van het brokeragemodel.  
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Hoofdstuk 3.  Marktanalyse en marktbeschrijving 
 

Het idee voor een webshop moet worden getoetst aan de markt: heeft het idee een kans van slagen? 

In welke markt kan het idee geplaatst worden? Welke behoefte van de consumenten worden 

gerealiseerd door het idee? Hoe groot is de markt? Wie zijn de concurrenten? Dat zijn enkele vragen 

die gesteld kunnen worden wanneer het idee getoetst kan worden op haalbaarheid. Alle vragen 

kunnen worden beantwoord door het uitvoeren van een marktanalyse. Dat is het gestructureerd en 

objectief analyseren van de markt, waarbij het gaat om allerlei aspecten die invloed hebben op het 

idee, te bekijken. Het gaat in de analysefase niet om de bepaling of het idee levensvatbaar is, maar 

om een beschrijving van factoren die invloed hebben op, en te maken hebben met, het idee.  

Het analyseren van de markt is niet een eenmalig proces, maar zal regelmatig moeten plaatsvinden 

omdat de omgeving van een organisatie steeds sneller verandert in die zin, dat nieuwe ontwikkelingen 

op diverse terreinen gelijktijdig optreden en elkaar snel opvolgen. Ondernemingen ervaren de 

omgeving dan ook als complexer, dynamischer en/of turbulenter. 

 

Voorbeelden van ontwikkelingen zijn: de grotere zorg voor het milieu, het grotere bewustzijn voor de 

voeding, de meer internationale oriëntatie van consument, handel en industrie, toenemende 

concurrentie-intensiteit, de individualisering van mensen, de voortschrijdende communicatie- en 

informatietechnologie. De invloeden van deze ontwikkelingen verschillen echter van land tot land, van 

markt tot markt en van product tot product. Het is daarom van belang dat er een goed inzicht ontstaat 

van die omgeving en van de impact op de organisatie, het product of de dienst. 

 

Voordat er een beschrijving van de markt kan worden uitgevoerd, zal eerst de markt gedefinieerd 

moeten worden (zie paragraaf 3.2). Het gaat daarbij om de grenzen van de markt of de behoeften 

van de afnemers waarop het aanbod is afgestemd. Wanneer de markt is vastgesteld, kan er gekeken 

worden naar de omgeving. De strategie voor een webshop wordt mede gebaseerd op ontwikkelingen 

in de omgeving. De omgeving is onder te verdelen in: 

 Interne omgeving. Hierbij gaat het om de organisatie en haar beleid en werkzaamheden. 

Voor iedere webshop geldt dat er een organisatie achter zit. De webshop is slechts het 

uiterlijk van die organisatie. Binnen de organisatie gaat het om de organisatiestructuur, de 

missie van de organisatie, de competenties van de organisatie, informatiesystemen, 

financiële middelen, personeel, marktaandeel enz. Vaak wordt de interne omgeving ook wel 

de micro-omgeving genoemd. 

 Externe omgeving. Bij de externe omgeving gaat het om de factoren die invloed hebben op 

de organisatie, maar wel ‘buiten’ de organisatie zich afspelen. Voorbeelden zijn de 

concurrenten, maar ook de distributeurs, de ontwikkelingen bij verzendingen, de juridische 

ontwikkelingen. Sommige factoren die de organisatie beïnvloeden zijn door de organisatie 

zelf ook te beïnvloeden. Die factoren behoren tot de meso-omgeving van de organisatie. 

Wanneer de factoren niet kunnen worden beïnvloed, dan wordt er gesproken over macro 
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factoren. Dat zijn algemene trends en ontwikkelingen en die kunnen van invloed zijn op de 

activiteiten en het beleid van de webshop.  

 

De marktanalyse wordt ook wel een situatieanalyse of omgevingsanalyse genoemd. Dat is het 

verzamelen, analyseren en beoordelen van informatie over de interne en externe omgeving van een 

organisatie. Voor een bestaande webshop is er een andere situatieanalyse nodig dan wanneer er een 

eerste idee bestaat voor een webshop. Het principe van analyseren blijft echter hetzelfde.  

3.1 Informatie: analyse van gegevens 

Bij het analyseren van gegevens gaat het erom de onderliggende factoren en verbanden te vinden en 

inzichtelijk te maken. De kreet ‘gat in de markt’ is bekend en iedereen droomt er weleens over om 

een gat in de markt te ontdekken. Door de markt te analyseren ontstaat er inzicht in eisen en kansen 

van een markt. Wanneer de kern van problematiek niet wordt blootgelegd, zal het probleem slechts 

bij toeval worden opgelost en wordt er vaak veel energie gestoken in overbodige zaken.  

Hoe wordt een problematiek of vraagstuk wel goed aangepakt? Door het stellen van vragen. Eigenlijk 

door een diagnose te stellen door het stellen van een aantal analytische vragen: 

 Wat zijn de symptomen? 

 Wat is de relatie tussen die symptomen? 

 Waardoor worden deze symptomen veroorzaakt? 

 Op welke vraag wil het bedrijf concreet een antwoord? 

 Welke beslissingen moeten worden genomen? 

 

Analyseren is het doordringen tot de kern in een bepaalde situatie (probleemanalyse) en het 

dusdanig in kaart brengen van het krachtenveld zodat daarmee een voldoende basis ontstaat voor 

het genereren en toetsen van alternatieven en het aangeven van de belangrijkste succesfactoren.  

Een eerste handige stap is een tekening te maken van het krachtenveld; welke variabelen spelen een 

rol, hoe staan die in relatie tot elkaar en waar ligt de kern? Alles wat niet bijdraagt tot inzicht in de 

probleemsituatie of geen richting geeft aan oplossingen is irrelevant.  

Analyse is niet:  

 Een bron (rapport, jaarverslag e.d.) overschrijven, 

 Het opsommen van gegevens, 

 Uitspraken of marktonderzoeksgegevens zomaar als waarheid aannemen. 

 

Analyseren is wel: 

 Gegevens vertalen tot informatie, 

 Cijfers interpreteren en rekenen, 

 Kritisch kijken, 

 Conclusies trekken. 
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Marktonderzoek 
De definitie van marktonderzoek volgens de website allesovermarktonderzoek.nl is: Marktonderzoek 

is het systematisch verzamelen en analyseren van gegevens, die van belang zijn voor het vaststellen 

en oplossen van marketingproblemen14. Een paar termen geven de kern aan van de activiteiten van 

marktonderzoek: systematisch, verzamelen en analyseren. Systematisch betekent dat er ordening en 

regelmaat zit in de verzameling van data. Bij het verzamelen gaat het vooral om de juiste data en 

informatie verkrijgen voor de vragen en onzekerheden die er zijn. Het analyseren betreft het op de 

juiste wijze interpreteren van de verzamelde informatie. Een belangrijke term wordt nog gemist in de 

definitie, namelijk ‘objectief’. De informatie die wordt verzameld en geanalyseerd, moet wel 

objectief zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de meningen van respondenten en niet om de mening van 

de onderzoeker. Het is niet de bedoeling dat verkregen informatie wordt omgebogen naar 

uitkomsten die misschien gunstiger zijn voor het product.  

 

De definitie voor marktonderzoek wordt dan: Marktonderzoek is het systematisch en objectief zoeken 

naar en analyseren van gegevens die van belang zijn voor het vaststellen en oplossen van 

(marketing/communicatie) problemen. Bij marktonderzoek gaat het om het verkrijgen van informatie 

waarop een beslissing kan worden genomen. Er is informatie nodig om keuzes te kunnen maken. 

Wanneer er een webshop online wordt gezet, zijn er al zoveel vragen beantwoord: hoe ziet de markt 

eruit? Is er nog ruimte voor een nieuw initiatief? Heeft de webshop bestaansrecht? Enz.  

 

Bij onderzoek wordt er onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten onderzoek:  
 
1. Verkennend of exploratief. Het voornaamste doel van het verkennend onderzoek is om het 

onderzoekprobleem beter te begrijpen. Bij dit soort onderzoek gaat het om een soort 

terreinverkenning: welke factoren spelen een belangrijke rol, hoe liggen de relaties en wat zijn 

achterliggende motivaties van mensen?  

2. Beschrijvend of descriptief. Dit soort onderzoek houdt zich bezig met het beschrijven van 

kenmerken van de markt. Een typisch beschrijvend onderzoek houdt bijvoorbeeld het volgende 

in: omvang van de markt.  

3. Verklarend onderzoek. Dit onderzoek gaat over de ‘waarom’ vragen. Er zijn situaties waarbij de 

onderzoeker wil weten waarom een verandering in een variabel een verandering in een ander 

variabel in gang zet. Als de onderzoeker dit kan verklaren, dan neemt de mogelijkheid om die 

veranderingen te voorspellen toe.  

 
Marktonderzoek voor de ontwikkeling van een webshop bevat hoofdzakelijk beschrijvend onderzoek. 

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van bestaande informatie, dan gaat het om deskresearch. 

Wanneer er informatie nodig is om een goed concept te ontwerpen en die informatie is er niet, dan 

zal er zogenaamde fieldresearch moeten worden gedaan. Dat kan met verschillende methoden, al 
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naar gelang de benodigde informatie. Wanneer er een ‘wat’ en ‘hoeveel’ vraag beantwoord moet 

worden, dan kan er gebruik worden gemaakt van een kwantitatieve methode. Bij een ‘waarom’ 

vraag, dus wat zijn de onderliggende motieven of gedachten, zal een kwalitatieve methode beter zijn.  

 
Kwantitatieve methoden: 

- Survey (online via mail, telefonisch) 
- Monitoren (bijvoorbeeld Google Analytics) 
- Experiment (bijvoorbeeld A/B testen) 
- Eye-tracking (bijvoorbeeld heatmaps) 

 
Kwalitatieve methoden: 
- Interview (bijvoorbeeld online, telefonisch, face-to-face) 
- Focus groep (bijvoorbeeld interview in een groep) 

- Observeren (bijvoorbeeld mystery-shopping) 
- Eye-tracking (bijvoorbeeld heatmaps) 
 

 

 

Bij elke analyse komt er ook altijd een punt dat er alleen maar verder gegaan kan worden door 

bepaalde veronderstellingen te maken. Dit is vaak onvermijdelijk omdat het gaat om een 

marketinganalyse en niet om een wetenschappelijk onderzoek. Veel veronderstellingen bestaan zelfs 

onbewust.  

 

Het probleem bij de analyse van marketingproblemen is dat de kennis nooit echt 100% zal zijn van de 

markt. Dat betekent dat er nooit (vooraf) met zekerheid kan worden gesteld dat de oplossing die 

wordt voorgesteld altijd direct de beste is. De beste oplossing bestaat dan ook niet. Wel is het 

noodzakelijk om precies aan te geven waar de argumentatie is gebaseerd op feiten en op 

veronderstellingen. Vermijd binnen de analyse onuitgesproken veronderstellingen! 

 

3.2 Marktomschrijving 

Een eenvoudige definitie van de markt is ‘het geheel van vraag en aanbod naar een product’. Daarbij 

moet het product worden gedefinieerd, het aanbod en de vraag. Wanneer er wordt gekeken naar 

het eerste onderdeel, het aangeboden product, gaat het om de oplossing van de behoeften die 

consumenten hebben. Daar ligt de complexiteit van de definiëring. Want om welke behoefte gaat 

het of wat is de omschrijving van de behoefte. Gaat het om de behoefte van bijvoorbeeld ‘reizen’? Of 

gaat het concreter om de behoefte van het ‘bezoeken van India’? Het is duidelijk dat de 

marktdefinitie ‘het geheel van vraag en aanbod naar reizen’ veelomvattender is dan de definitie ‘het 

geheel van vraag en aanbod naar een bezoek aan India’. Zelfs deze definitie is nog breed, omdat het 

om een kort bezoek of een zakelijke reis of een lange vakantie gaat, maar het is, zonder twijfel, een 

kleinere marktomschrijving dan wanneer het gaat om de totale reismarkt met honderden 

bestemmingen en mogelijkheden. Het is daarom van het grootste belang om, voordat er een 
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marktanalyse en een marktbeschrijving plaatsvindt, de markt (‘in what business are we’) te 

omschrijven. Dat deed Levitt15 al in 1960 en is nog steeds zeer relevant. Een voorbeeld: het van 

oorsprong Nederlandse kolenconcern DSM is door de jaren heen sterk geëvolueerd. Vanaf de jaren 

zeventig veranderde Dutch State Mines in een fabrikant van bulkchemie. Na de acquisitie van Gist-

Brocades doorliep het een nieuwe transformatie naar fijnchemie. Nu is DSM leidend op het gebied 

van duurzaamheid en wil met al haar producten de wereld beter maken. Ze waren nooit zo ver 

gekomen als 'kolen' het antwoord was geweest op de vraag 'what business are we in?'. Bol.com 

begon met het online verkopen van boeken. Nu verkopen zij (bijna) alles. Hun marktdefinitie gaat 

meer richting ‘de schakel tussen aanbieder en aanvrager’, dan dat het zou gaan naar de markt van 

‘lezen’.  

 

Het tweede onderdeel van de definitie dat moet worden bepaald is het aanbod. Dat betekent alle 

organisaties die te maken hebben met het gedefinieerde product of de behoefte van de 

consumenten. Hoe beter de definitie wordt vastgesteld, hoe eenvoudiger het aanbod in beeld kan 

worden gebracht. Het gaat dan vooral om de organisaties die soortgelijke value propositions hebben. 

Het derde onderdeel gaat over de vraag naar het product. Het gaat hierbij om afnemers die een 

bepaalde behoefte (probleem of prikkel) voelen. Deze behoeften zetten afnemers om in verlangens. 

Deze verlangens worden een vraag naar een bepaald product om de behoefte te bevredigen. 

Niet elke afnemer heeft dezelfde behoeften , verlangens of wensen. Het analyseren van het gedrag 

van afnemers komt in paragraaf 3.4.1 schematisch in beeld.  

 

Om een bepaalde markt te kunnen analyseren is het dus belangrijk dat de markt duidelijk is 

omschreven en is afgebakend. In paragraaf 3.6 wordt beschreven op welke manier de omvang van de 

markt kan worden bepaald. Het is nuttig daarbij de markt af te bakenen tot een zinvol en relevant 

geheel. Niet alle mogelijk denkbare afnemers behoren tot de beoogde doelmarkt. Heeft men 

behoefte aan het product? Is men geïnteresseerd in een eventuele koop? Heeft men ook voldoende 

koopkracht om het product aan te schaffen? Is men daarenboven bereid de prijs voor het product te 

betalen?  

Zijn al deze vragen bevestigend beantwoord, dan hebben we een relevante en bewerkte markt voor 

ons product omschreven. De potentiële markt wordt derhalve bepaald door de begrippen behoefte, 

interesse, koopkracht en bereidheid. Het is daarom belangrijk om de consumenten te leren kennen 

en de veranderingen in gedrag vast te leggen. Dat kan bij het analyseren van de afnemers en ook bij 

het vaststellen van trends en ontwikkelingen, het is echter een te belangrijk onderdeel om 

consumentengedrag niet apart te beschrijven en analyseren. Hoofdstuk 4 gaat hier verder op in.  

 

3.3 Micro analyse 

De micro-analyse, of zoals deze analyse ook wel wordt genoemd ‘interne analyse’, gaat over de 

organisatie zelf. Hoe staat de organisatie ervoor? Welke sterke punten en vaardigheden heeft de 

organisatie, welke minder sterke punten? De interne analyse kan uitvoerig zijn, maar ook zeer kort. 
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Dat is sterk afhankelijk van de status van de organisatie (webshop). Wanneer de webshop al bestaat 

dan kan er goed worden gekeken naar de bestaande vaardigheden en de positie van de organisatie 

achter de webshop. Er is reeds ervaring. Wanneer er nog slechts een idee is dat moet worden 

uitgewerkt en geïmplementeerd, dan is er weinig te zeggen over de interne organisatie, omdat deze 

nog niet aanwezig is. De interne analyse valt in twee onderdelen uiteen: een analyse van de 

vaardigheden (competenties) van een organisatie en een analyse van de effectiviteit van de 

organisatie.  

 

3.3.1 Analyse vaardigheden 

Het consultantbureau McKinsey heeft het 7S-model16 ontwikkeld. Dit model is handig om te kijken 

naar een organisaties bestaande en toekomstige vaardigheden. In Tabel 3.1 en figuur 3.1 staat het 

model uitgelegd. Aan de hand van zeven ’S-en’ kan er naar de interne organisatie en mogelijkheden 

worden gekeken. In de laatste jaren wordt een 8e S, van Solidariteit, ook in de analyse betrokken. 

Deze geeft aan in welke mate het personeel binnen de organisatie (directie en medewerkers) solidair 

en loyaal zijn.  

 

 

Figuur 3.1 Het 7-S model geeft de relaties weer tussen verschillende interne waarden 
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Element 7S-model Kern onderwerpen uit de praktijk en de theorie 

Strategy Onder strategy wordt geanalyseerd welke doelen het bedrijf 

heeft gesteld en hoe deze bereikt moeten worden. Verkrijgen 

budget en waardetoevoeging en ROI uit de budgets.  

Structure Bij structure wordt gekeken naar de wijze waarop het bedrijf 

ingericht is. Er wordt gekeken naar zaken als bureaucratie, 

taakverdeling, coördinatie, verantwoordingniveaus en 

algemene organisatiestructuur. Integratie van management, 

business units en afdelingen. Zelf doen versus uitbesteden. 

System Bij systems worden alle denkbare systemen omschreven. Dit 

omvat werkwijzen en procedures, maar ook 

communicatiestromen en wellicht de inzet van CRM. Planning 

integratie, Kwaliteitsmanagement, eenduidig rapporteren, 

integratie van technische oplossingen. 

Staff Personeel is het hart van elke organisatie. Het is dan ook 

belangrijk om, bij staff, een profiel op te stellen van al het 

personeel en management. Zo dient gekeken te worden naar 

de vorm van rekruteren en evalueren, maar moet ook gekeken 

worden naar het beloningsysteem en functioneren van het 

personeel. In-house of outsourcing. Behouden van 

medewerkers. Virtueel werken, het nieuwe werken. 

Style Onder style wordt geanalyseerd in welk vorm het management 

omgaat met de medewerkers. Zijn er veel managementlagen of 

kan het personeel uit de werkhal direct naar de directeur 

komen? Wordt inbreng gewaardeerd, of wordt zoveel mogelijk 

gestandaardiseerd? De manier van leiderschap kan de 

werksfeer sterk beïnvloeden.  

Skills Vaardigheden medewerkers in termen van project 

management, content, specialisatie in zoekmachinemarketing 

enz. Kort gezegd zijn Skills de USP’s van een bedrijf. Hier wordt 

duidelijk wat het bedrijf onderscheidt van de concurrent. Heeft 

men een snelle levering, of biedt men de beste service. 

Shared Values Centraal staan de shared values. Het gaat hier over een (al dan 

niet) gezamenlijke bedrijfsopvatting. Deze wordt centraal 

geplaatst, omdat deze factor een directe koppeling kan bieden 

tussen alle andere factoren. Onderzocht moet worden welke 

bedrijfscultuur er heerst en of er een sterk teamgevoel is. Is 

iedereen op de hoogte van de bedrijfsvisie en wordt deze dan 

ook nageleefd? 

Tabel 3.1 Het 7S-model van McKinsey Consultants. 
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3.3.2 Analyse effectiviteit 

Bij een reeds bestaande organisatie/webshop kan er gekeken worden of de effectiviteit van de 

webshop en de online presence aan de vastgestelde doelen beantwoorden. Er wordt gekeken naar 

de bedrijfseffectiviteit, de marketingeffectiviteit en de interneteffectiviteit. 

 

Bedrijfseffectiviteit 

Dit omvat de directe of indirecte bijdrage van de internetstrategie aan de omzet en de mate waarin 

bedrijfsdoelstellingen worden ondersteund. De relatieve kosten van het produceren, aanpassen en 

promoten worden ook beoordeeld als onderdeel van een kosten-batenanalyse. 

 

Marketingeffectiviteit 

Deze indicatoren kunnen bestaan uit: 

- leads (gekwalificeerde verzoeken); 

- omzet; 

- klantbehoud en -loyaliteit, waaronder lifetime value; 

- online marktaandeel; 

- merkversterking; 

- klantenservice. 

 

Bij grote organisaties kunnen deze indicatoren worden vastgesteld voor elk van de verschillende 

markten waarin een bedrijf opereert of voor de op de website gecreëerde productlijnen. Ook wordt 

de manier beoordeeld waarop de elementen van de marketingmix worden benut. 

 

Interneteffectiviteit 

Dit zijn specifieke indicatoren die worden gebruikt voor het vaststellen van de manier waarop de 

website en de kenmerken van de doelgroep worden gebruikt. De Key performance Indicatoren 

(KPI’s) worden door de eigen organisatie vastgesteld. Aan de hand daarvan kan het resultaat worden 

afgemeten. Kaushik17 noemt acht belangrijke metrics die de effectiviteit van een webshop kunnen 

meten: 

 Aantal users van de webshop: het aantal afzonderlijke, individuele bezoekers van de 

webshop; 

 totale aantal sessies of bezoeken aan de webshop; 

 tijd op de webshop: gemiddelde tijdsduur die bezoekers op de website doorbrengen; 

 tijd op afzonderlijke pagina’s van de webshop; 

 bouncepercentage: het aantal users dat op een eerste pagina komt en direct weer 

weggaat; 

 conversiepercentages: het percentage bezoekers dat zich inschrijft (of klant wordt); 

 uitstappercentages gedurende het online koopproces; 

 betrokkenheid bij de webshop.  
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Deze metrics zijn algemene KPI’s. Een organisatie kan ook specifieke KPI’s vaststellen, zoals het 

aantal ‘likes’ via Facebook, het aantal keer dat de organisatie of het merk wordt genoemd via Twitter 

of het aantal inschrijvingen op nieuwsbrieven.  

De effectiviteit kan worden gemeten wanneer de doelen van de webshop, vertaald in KPI’s, worden 

vastgelegd. Dat kan met behulp van een Balanced Scorecard voor Online Presence18. Dit deel van de 

interne analyse zal alleen plaats kunnen vinden wanneer er een bestaande webshop is.  

 

3.4 Meso analyse 

De analyses die in deze paragraaf centraal staat, heeft betrekking op het meso-niveau van de 

analyse. Dat houdt in: de omgeving, zoals de afnemers en de concurrenten hebben invloed op het 

aanbod (organisatie, product, webshop), maar de organisatie kan ook, hoewel het soms minimaal is, 

invloed uitoefenen op die omgeving.  

 

De meso-analyse begint met het begrijpen van het begrip ‘markt’. De markt is het geheel van vraag 

en aanbod voor een bepaalde behoefte. Het begrip markt kent een aantal toevoegingen, zoals de 

potentiële markt, de afnemersmarkt en de doelmarkt. De potentiële markt bestaat uit vragers die 

interesse hebben, koopkracht kunnen uitoefenen, bereid zijn een deel van hun inkomen vrij te 

maken en bereikbaar zijn voor distributie. Als deze groep te klein is heeft het geen zin voor een 

fabrikant het product te ontwikkelen wegens te hoge kosten.  

De afnemersmarkt omvat de afnemers van een bepaald product of behoefte. De afnemers bestaan 

uit consumenten die een product (willen) kopen en gebruiken en kunnen de daadwerkelijke 

afnemers zijn, maar ook de potentiële afnemers (mogelijk geïnteresseerden). Een organisatie kan 

zich bewust richten op een deel van de potentiële markt, dat wordt dan de doelmarkt genoemd. 

Voor een organisatie bestaan de afnemers uit klanten (afnemers die het product bij de aanbieder 

kopen) en niet-klanten (afnemers die het product bij een concurrent kopen). 

 

Om een meso analyse uit te voeren, kan er worden gekeken naar vier onderdelen. Deze vier 

onderdelen, ook wel een ABCD-analyse genoemd, dekken de totale directe omgeving af voor een 

organisatie:  

1. Het analyseren en beschrijven van de afnemers 

2. Het analyseren en beschrijven van de branche  

3. Het analyseren en beschrijven van de concurrenten 

4. Het analyseren en beschrijven van de distributie 

 

3.4.1 Analyseren en beschrijven van afnemers 

Onder afnemers worden alle kopers en potentiële kopers van een product verstaan. Het gaat er niet 

om bij wie de koper het product koopt, maar vooral dat het product wordt gekocht. Bij het  
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Belangrijke analyse begrippen.  
 
Binnen de marktanalyse zijn er begrippen die weleens door elkaar worden gebruikt. Met name de 

begrippen rond de consumenten (bevolking) en afnemers. In een macro-perspectief wordt er 

gesproken over consumenten of de bevolking. Onder de consumenten zijn er ook personen die geen 

behoefte hebben voor een bepaald product. Mogelijk zelfs het grootste deel van de bevolking, maar 

dat ligt aan de behoeftecategorie. In het meso-perspectief wordt er gesproken over afnemers. Dat 

zijn consumenten die een bepaald product kopen en/of gebruiken. Deze afnemers kopen dat product 

bij één van de aanbieders. Wanneer er wordt gekeken op micro-niveau dan worden de consumenten 

die het product afnemen bij de eigen organisatie, klanten genoemd.  

Bij het benoemen van consument, afnemer, klant wordt vaak het begrip doelgroep gebruikt. Dat is 

niet juist. Wanneer de markt wordt geanalyseerd en beschreven dan gaat dat om een objectieve 

beschrijving van de aantallen en van de gedragingen, oftewel het aantal consumenten en afnemers 

en klanten. Het begrip doelgroep is van strategische aard. Een organisatie kiest voor haar propositie 

een groep consumenten/afnemers/potentiële afnemers om haar marketingbeleid op te richten.  

 

analyseren en beschrijven van de afnemers, hoort ook de beschrijving van het gedrag, dat uiteenvalt 

in: 

 Zoekgedrag. Het gedrag rond het zoeken naar informatie met als doel de geschikte 

alternatieven voor een bepaald koopprobleem op een rijtje te zetten.  

 Koopgedrag. Het gedrag van vergelijking en evaluatie van koopalternatieven leidend tot een 

keuze en wellicht een koop. 

 Gebruiksgedrag. Het gedrag ten aanzien van het gebruik van en de omgang met producten. 

Dit gedrag omvat ook het afdanken van het product. 

 

Voor het analyseren en beschrijven van de afnemers zijn de W’s van Ferrel19 een goede indicatie 

waarop de afnemersanalyse antwoord moet geven: 

 Wie zijn de (huidige en potentiële) afnemers? Zijn de afnemers zinvol te typeren naar leeftijd, 

sekse, gezinssamenstelling, productgebruik, inkomen, opleiding, regio, woonsituatie, sociale 

klasse enzovoort (consumenten) of naar locatie, branche, grootte, gebruikte technologie, 

inkoopstrategie enzovoort (organisaties). Bestaat er een causaal verband tussen 

productgebruik en één van deze persoons- of organisatiekenmerken? Hoe beter de 

marketeer zijn klanten kent des te gerichter kan hij hen benaderen. 

 Wat doen de (huidige en potentiële) afnemers met de producten? Welke producten worden 

aangeschaft en voor welk probleem dan wel welke behoefte? Welk probleem wordt vanuit 

het gezichtspunt van de klant opgelost dan wel welke behoefte wordt bevredigd? Wat 
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betekent het product voor de klanten? Welke verschillen bestaan er tussen klanten en hoe 

zijn die verschillen te verklaren? 

 Waar kopen (huidige en potentiële) afnemers het product? Waar koopt de afnemer? In welk 

type winkel, bij welke dealer, bij welke organisatie?  

 Wanneer kopen de (huidige en potentiële) afnemers het product? In welke maand, in welke 

week, op welke dag, op welk moment van de dag? Bestaan er verschillen tussen afnemers en 

hoe zijn die verschillen te verklaren? 

 Waarom kopen de (huidige en potentiële) klanten dit product? Welke koopmotieven spelen 

een rol in deze markt? Welke verschillen bestaan er tussen klanten en hoe zijn die verschillen 

te verklaren? 

 Waarom kopen afnemers het product niet? Dit is de lastigste vraag om te beantwoorden, 

maar wel belangrijk. Kopen consumenten niet omdat er geen behoefte aan is? Of kopen 

afnemers niet bij het eigen bedrijf vanwege de waardepropositie? 

 

3.4.2 Analyseren en beschrijven van de branche 

Een organisatie of webshop staat niet op zichzelf. Er zijn concurrenten, maar ook leveranciers en 

belangengroepen (influencers) naast de afnemers. Ondernemingen die binnen de bedrijfskolom 

dezelfde activiteiten verrichten vormen samen een bedrijfstak of branche.  

 

Bij een brancheanalyse kunnen de volgende vragen worden gesteld: 

• Wie zijn de andere aanbieders in de branche? 

• Wat bieden ze aan? Is het aanbod homogeen of heterogeen? 

• Kan iedereen zomaar toetreden tot de branche? Zijn er toetredingsdrempels? 

• Welke leveranciers zijn er? 

• Welke doorverkopers zijn er? 

• Welke mate van verticale integratie is aanwezig? 

• Welke belangengroepen zijn er? 

• Welke websites/platforms zijn belangrijk? 

• Welke stakeholders zijn er? 

 

Het gaat dus niet alleen om de concurrenten, het gaat bij de brancheanalyse ook om allerlei 

websites, instanties en belangengroepen die van belang kunnen zijn en invloed kunnen hebben op 

het functioneren van de eigen webshop. Door bijvoorbeeld de verandering in het 

consumentengedrag (zie hoofdstuk 4) van het afwachten op een aanbieding die onder de aandacht 

wordt gebracht naar het bewust zoeken van die aanbieding, is een zoekmachine (in Nederland zoekt 

bijna 100% van de internetgebruikers via Google) een zeer belangrijke speler geworden in de 

branche. Als consumenten zoeken via Google, door middel van allerlei zoektermen, is het van 

wezenlijk belang dat de webshop wordt gevonden op die zoektermen.  
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Zowel de offline als de online spelers in de branche kunnen in kaart gebracht worden. De online 

spelers zijn de organisaties en instanties binnen de digitale context. Dat zijn de zoekmachines, 

mediasites, vergelijkingssites en dergelijke. De zoekmachines, zoals Google en Bing,  fungeren als een 

distributiesysteem dat gebruikers na het invoeren van diverse trefwoordcombinaties naar bepaalde 

sites verwijst. In de online context is het daarom van groot belang om ie zoektermen te kennen: 

welke zoekwoorden of combinaties van zoekwoorden gebruiken de consumenten in hun zoektocht 

naar producten en diensten? Door middel van een zoektermanalyse kan dat boven water worden 

gehaald (zie het kader zoektermanalyse). 

  

De analyse van de branche kan met behulp van een marktmap (zie figuur 3.2), dat is een praktisch 

hulpmiddel om relaties en processen inzichtelijk te maken van de verschillende stakeholders, het 

ecosysteem, binnen de branche.  In de figuur worden de verschillende (online) stakeholders 

weergegeven. De volgende stap is om verbanden te leggen tussen de verschillende stakeholders. 

Daarmee kan de relevantie van de stakeholders worden vastgelegd. De digitale marktmap legt een 

relatie tussen de verschillende afnemerssegmenten, het gebruik van devices, zoektermen, diverse 

website(s) en de verschillende concurrenten. Bij het opstellen van de marktmap kunnen 

verschillende afnemersgroepen worden benoemd. Per groep kan er worden vastgesteld wat het 

mediagebruik is en het mediagedrag is. Per groep kan er worden gekeken naar de zoekmachines (en 

vooral de gebruikte zoekwoorden en –termen), naar de belangrijkste vergelijkingssites voor 

 

Figuur 3.2 Een digitale marktmap van stakeholders binnen een branche. 
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Zoektermanalyse 
Een zoektermanalyse, dat ook wel een keywordanalyse wordt genoemd, kan er worden bepaald met 

welke zoektermen de consumenten zoeken. Dit is een belangrijk onderdeel in de marktmap. 

Consumenten maken gebruik van zoektermen in een zoekmachine zoals Google. De consumenten 

tikken termen in omdat zij iets willen weten, kopen of doen. De zoekmachinerobot zoekt het web af 

met deze zoektermen of er websites zijn die voldoen aan de vraag en geeft binnen een seconde een 

lijst van websites (search engine result pages). Om als webshop gevonden te worden op bepaalde 

zoekwoorden, is het dus van belang om te weten welke zoekwoorden de consumenten gebruiken.  

Een zoektermanalyse geeft inzicht in: 

 Het maandelijkse zoekvolume voor ieder keyword; 

 De concurrentie, weergegeven als percentage keyword difficulty; 

 Eventueel de positie die de webshop inneemt op de zoekresultatenpagina voor dit keyword. 

 
De zoektermen van bezoekers zijn niet de enige factor in de zoektermanalyse. Klanten zijn namelijk 

niet de stakeholder in het proces. Bij het maken van de lijst met mogelijke zoekwoorden verdiep je je 

ook in de prioriteiten van je organisatie. Er zijn drie hoofdelementen binnen de zoektermanalyse: 

 Brainstorm: de wensen en prioriteiten van de webshop waar de webshop op gevonden wil 

worden.  Vliegwinkel.nl heeft ervoor gekozen om niet gevonden te willen worden op de term 

‘goedkope vliegtickets’, zie figuur 3.3. Dat zou kunnen zijn omdat de organisatie zich niet op die 

strategische focus wil positioneren.  

 Research: een vrije rondgang langs plaatsen op internet en elders die je extra informatie oplevert 

over mogelijke zoektermen. 

 Analytics: de werkelijkheid van de termen waarop de webshop nu vindbaar is.  

 

Brainstorm 

Brainstormen is een proces dat beter met meerdere personen kan plaatsvinden om persoonlijke 

voorkeuren en gedachten uit te sluiten. Om de eerste zoektermen vast te stellen die gebruikers 

intikken kan er met collega’s contact worden gelegd, of juist ook met gebruikers. Stel een paar 

gebruikers de vraag hoe zij zouden zoeken naar een bepaald product. Dan zijn de eerste 

zoekwoorden al in beeld. Op basis daarvan kunnen combinaties worden gemaakt en uitbreidingen 

van de zoekterm worden bepaald.  

Research 

Twee bronnen kunnen worden gebruikt voor de research naar zoektermen: 

Tools met zoektermsuggesties, zoals 

 Übersuggest. Een onafhankelijke tool die doet wat hij belooft: suggesties voor zoektermen 

geven, inclusief de volumes.  

 Answer the Public: een tool die zoekwoorden en zoekfrasen slim ordent.  

 Soovle: op één scherm zoektermsuggesties van Google, Yahoo, Bing, YouTube, Answers.com, 
Wikipedia en Amazon.com 

Kader 

https://neilpatel.com/ubersuggest/
https://answerthepublic.com/
https://soovle.com/
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Figuur 3.3 De resultatenpagina op de zoekterm ‘goedkope vliegtickets’ (geraadpleegd 13 augustus 
2018) 
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 Keywordtool: Een onafhankelijke tool die doet wat hij belooft: suggesties voor zoekwoorden 

geven, exclusief de volumes en de concurrentie. In de betaalde versie wordt die informatie wel 

gegeven.  

 Google Ads Keywordplanner: Deze tool van Google zelf kan alleen gebruikt worden door middel 
van inloggen en is gericht op het daadwerkelijk gebruikmaken van Google Ads. 

 

Analytics 
Wanneer een webshop al bestaat kan er een zoektermenanalyse worden gestart met behulp van de 

zoekwoorden waarmee de bezoekers het afgelopen jaar in de webshop zijn beland. Dat kan met 

behulp van Google Analytics. Het kan alleen wanneer er ook Google Ads worden gebruikt, anders 

geeft Google bij de acquisitie de term ‘not provided’ weer. De zoekanalyse in Google Search Console 

geeft je de zoekopdrachten waarop mensen je content afgelopen 90 dagen hebben gevonden. Ook 

kan er gekeken worden naar de zoekwoorden in de interne zoekmachine. Deze zoekacties binnen de 

webshop worden vastgelegd. Tot slot kan er gekeken worden naar logs van webcare, callcenter of 

klantcontactcentrum.  

 

 

de branche, naar belangrijke platformen (bijvoorbeeld facebook-groepen), naar bloggers en vloggers 

die invloed hebben op de branche en de afnemers binnen de branche. Robert Jan van Nouhuys20 

noemt de marktmap het digitale ecosysteem waarin alle ‘spelers’ in de markt worden gelinkt aan 

elkaar en waarin de eigen positie geschetst kan worden.  

Er kan ook een offline brancheanalyse worden gemaakt. De analyse wordt daardoor wel 

ingewikkelder, omdat het aantal concurrenten wordt verhoogd.  

 

3.4.3 Analyseren en beschrijven van de concurrenten  

Het derde onderdeel in de meso-analyse is het analyseren en beschrijven van de concurrenten, 

belangrijke stakeholders in het ecosysteem. Zowel de directe als de indirecte concurrenten. Om de 

directe concurrenten (de webshops die het zelfde aanbieden) te kunnen onderscheiden, moet eerst 

de vormen van concurrentie worden benoemd.  

 

De concurrenten en concurrentie moeten worden vastgesteld en geanalyseerd vanuit de afnemer. 

DE afnemer bepaalt in feite wie de concurrenten zijn. Het gaat namelijk om ondernemingen of 

bedrijven die proberen een zelfde afnemerbehoefte of -verlangen te bevredigen, of proberen 

dezelfde afnemersgroep te bedienen. Er is een verschil tussen concurrenten en concurrentie. Bij de 

concurrenten gaat het om de ondernemingen die in dezelfde behoefte van de afnemer voorzien. 

Wanneer er wordt gesproken over concurrentie dan gaat het om de strijd tussen ondernemingen 

binnen een branche. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over een hevige concurrentie, dan is er sprake 

van een hevige strijd om de gunsten van de afnemer.  

https://keywordtool.io/google
https://ads.google.com/intl/nl_nl/home/tools/keyword-planner/
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Een fabrikant van fietsen ziet gewoonlijk andere fietsenfabrikanten als de concurrenten. Vanuit het 

gezichtspunt van afnemerbehoeften gaat het bij de afnemer echter om de mogelijkheid van 

verplaatsen. Deze behoefte kan ook bevredigd worden door te lopen, door een bromfiets of een 

auto te gebruiken, of door gebruik te maken van het openbaar vervoer en dergelijke, waardoor er 

meerdere concurrenten zijn. 

Vanuit het gezichtspunt van de afnemer wordt onderscheid gemaakt in vier concurrentenvormen: 

 Behoefteconcurrenten. Het gaat dan om de concurrenten die allemaal dezelfde 

consumenteneuro willen hebben. Hoeveel geld is de consument/afnemer bereid uit te geven 

voor een bepaald(e) behoefte/probleem? Voorbeeld: hoeveel geld wil de consument 

besteden aan ‘daagjes uit’? 

 Generieke concurrenten. Dat zijn concurrenten die in eenzelfde behoefte kunnen voorzien. 

Voorbeeld: de behoefte om een dag weg te gaan kan op verschillende manieren worden 

ingevuld: sprookjespark, een pretpark, bezoeken van een stad, bezoeken van een museum, 

een wandeling over de Veluwe enz. 

 Product(type)concurrenten. Bij deze concurrenten gaat het tussen producttypes binnen een 

bepaalde productgroep/-categorie. Voorbeeld: binnen de productgroep parken concurreren 

verschillende producttypes met elkaar: pretpark, dierenpark, themapark. 

 Merkenconcurrenten. Hierbij gaat het om merken binnen eenzelfde producttype. Binnen het 

type pretpark zijn de mogelijkheden in Nederland en België: Plopsaland, Walibi, Drievliet, 

Efteling (is meer een themapark).  

 

De volgende stap is de analyse en beschrijving van de belangrijkste directe en indirecte 

concurrenten. De concurrenten kunnen het best worden beschreven in een profiel op basis van 

aspecten die juist van belang zijn bij de eigen value proposition. Dit profiel kan daarna worden 

gebruikt wanneer er in het vormen van de strategie een positioneringsmap wordt gemaakt (zie 

daarvoor paragraaf 5.9).  

De volgende vragen, per concurrent, geven vorm aan een profiel: 

 Welke producten worden geboden? 

 Wat zijn de doelstellingen?  

 Wat zijn de strategieën?  

 Wat zijn sterkten en zwakten? 

 Welke afnemersegmenten worden bediend?  

 Hoeveel bezoekers heeft de webshop? 

 Op welke zoektermen wordt de webshop gevonden? 

 Van welke kanalen maakt de organisatie gebruik? 

 Wat is de effectiviteit van de kanalen? 

 Welke prijsrange hanteert de webshop? 

 Enz. 
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Online is er veel te vinden over de concurrenten. Via de websites van de organisaties zelf, via 

nieuwsportals, via social media, via zoekmachines en via vergelijkingssites. Een tool als SEO-Spyglass 

van link-assistant.nl21 toont de prestaties van concurrenten in zoekmachines. Met het Social Media 

Concurrentie Model22 (SMC-model) kunnen de activiteiten op de sociale media worden vergeleken 

en geanalyseerd. Een zoektermanalyse kan worden uitgevoerd met Google Trends23.  

 

Bij een concurrentenanalyse wordt er vooral gekeken naar de verschillen en overeenkomsten die er 

zijn tussen de eigen organisatie en de concurrenten. Het doel is om inzicht te krijgen in de strategie 

van de concurrenten, zodat er voor de eigen organisatie, webshop, een unieke propositie kan 

worden gerealiseerd. De analyse vindt plaats op basis van diverse genoemde criteria, zoals de 

strategische positie van de concurrenten en de doelstellingen.  

Wanneer er alleen een vergelijking wordt gemaakt om de activiteiten van concurrenten te 

identificeren, dan gaat het om een benchmark. De Engelse term benchmarking betekent letterlijk 

‘meetspijker’, en dat is  een referentiepunt voor landmeters. Bij een benchmark gaat het erom de 

prestaties van apparaten, systemen of organisaties met elkaar te kunnen vergelijken en het is een 

manier voor organisaties om van elkaar te leren. Benchmark of benchmarking, de begrippen worden 

door elkaar gebruikt, is in de jaren ’50 toegepast door de Japanners. Eerst kopieerden zij de 

producten vanuit het Westen. Later gebruikten zij onderdelen om hun eigen producten sneller te 

verbeteren en de processen effectiever te laten verlopen. Vanaf de jaren ’70 leidde dit tot 

goedkopere en hoogwaardigere producten vanuit Japan ten opzichte van de Westerse producten.  

 

Een veel gebruikte definitie is die van Camp24: "Benchmarking is systematisch onderzoek naar de 

prestaties en de onderliggende processen en methoden van een of meer leidende referentie-

organisaties op een bepaald gebied, en de vergelijking van de eigen prestaties en werkmethoden met 

deze "best practice", met het doel om de eigen prestaties te plaatsen en te verbeteren." Of korter: 

"Benchmarking is het zoeken en toepassen van best practices." 

 

In de kern gaat het bij benchmarking om drie stappen: 

1. Vergelijken. Eigen processen en prestaties worden vergeleken met die van de andere 

deelnemers. 

2. Analyseren. De verschillen tussen de diverse processen en prestaties analyseren en 

interpreteren. 

3. Verbeteren. De informatie die verworven is tijdens het proces wordt gebruikt in het 

eigen product en proces. 

 

3.4.4 Analyseren en beschrijven van de distributie 

Distributie is de laatste omgevingsvariabele binnen de meso-analyse. Bij het analyseren en 

beschrijven van de distributiekanalen binnen de markt gaat het om de vraag 'welke activiteiten moet 

de organisatie ontplooien om zijn product/merk effectief gedistribueerd te krijgen?' Een 
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onderliggende vraag die beantwoord kan worden: ‘welk distributiekanaal wordt er gebruikt?’ Of 

beter is de vraag: ‘welke platformen kunnen worden ingezet?’  

Dat kan één platform zijn (alleen webshop), het kunnen ook meerdere platformen zijn (webshop op 

desktop en via mobiel, een app, social media, hololens). Het is belangrijk om te weten waar de 

afnemers het liefst gebruik van maken. Vaak zullen er meerdere kanalen (multichannelling) ingezet 

moeten worden.  

 

De oorspronkelijke functie van distributie is de overbrugging van verhoudingsverschillen tussen 

productie en consumptie. De te overbruggen verhoudingsverschillen zijn:  

 in hoeveelheid. Fabrikanten produceren vaak in grote hoeveelheden; afnemers/consumenten 

nemen vaak kleine hoeveelheden af. De distributie heeft als taak de geproduceerde 

hoeveelheid te laten aansluiten bij de vraag 

 in plaats. De plaats waar goederen geproduceerd worden, valt zelden samen met de plaats 

waar goederen gebruikt of geconsumeerd worden 

 in tijd. Behalve bij diensten vinden productie en consumptie zelden gelijktijdig plaats 

 in assortiment. Consumenten wensen een gevarieerder assortiment dan individuele 

producenten kunnen bieden. De distributie selecteert uit het scala van producten en 

producenten het gewenste assortiment 

 

Bij het analyseren en beschrijven van de distributie voor webshops gaat het om het analyseren en 

beschrijven van de aspecten die met E-commerce hebben te maken. E-commerce begint met het 

bouwen van een website en eindigt met afleveren van het bestelde. Daar tussen in zitten veel 

aspecten die van invloed zijn op het overbruggen van de verhoudingsverschillen.  De overbrugging 

wordt ook wel fulfilment genoemd en dat is de afhandeling van een order die via een website is 

ontvangen. De hoofdactiviteiten van fulfilment zijn:  

 Warehousing: inslag, opslag en voorraadbeheer. 

 Value added service: orderafhandeling. 

 Assembleren en installeren: kwaliteitscontrole, (her)verpakken en labellen, bevoorrading, 

klanteservice, ketencoördinatie. 

 Distributie: uitslag, transport, track-and-trace, export, douaneafhandeling. 

 Retouren: retourverwerking, reparatie en recyclen, marktplaatsen en veilingen. 

 ICT ondersteuning: systeem en ketenkoppeling, rapportage en informatie.  

 

Naast de fulfilment activiteiten zijn de volgende onderdelen van belang binnen de online distributie: 

betalen, logistiek, klantenservice. Voor deze activiteiten zijn er diverse organisaties waaraan de 

activiteiten kunnen worden uitbesteed. Het beschrijven en analyseren van deze organisaties behoort 

tot de analyse van de distributie.  
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3.5 Macro analyse 

Niet alleen de ontwikkelingen in de meso-omgeving, maar ook die in de macro-omgeving kunnen van 

groot belang zijn voor een webshop. De macro-omgeving is een omgeving waarbinnen een 

organisatie en de webshop functioneert en bevat de ontwikkelingen en trends die niet te 

beïnvloeden zijn door de organisatie. Wanneer blijkt dat steeds meer consumenten de dagelijkse 

boodschappen online kopen, dan is dat een economische trend die voor een organisatie (zoals AH en 

Lidl) van belang kan zijn. Maar ook juist voor een nieuwe organisatie als Picnic. Dat is een initiatief 

die een heel nieuwe distributiemethode heeft ontwikkeld binnen de supermarkten door de 

boodschappen zonder onnodige tussenschakels in de wijk rond te brengen. De klant kiest zelf welke 

rit het beste uitkomt en weet tot op een half uur precies hoe laat de bezorging zal plaatsvinden. 

Doordat de kosten van deze nieuwe manier van distributie zo laag zijn, kunnen de prijzen voor de 

boodschappen laag zijn en is de bezorging gratis.25  

De macro-omgeving kan aan de aan de hand van het zogenaamde DESTEP-model worden bepaald: 

demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek/juridische 

factoren. Ecologische trends en ontwikkelingen hebben te maken met milieu, duurzaamheid, 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en verantwoordelijk gebruik van grondstoffen. 

Onderstaand worden de verschillende factoren uitgelegd. Bij het analyseren is het nodig om naar alle 

factoren te kijken. Het betekent dan niet persé dat alle trends en ontwikkelingen van de factoren ook 

invloed hebben op de webshop.  

Het is van belang om de ontwikkelingen voortdurend te volgen, te onderzoeken en te analyseren. Als 

marketeer moet je kunnen aangeven wat het belang van de ontwikkelingen is op de organisatie of de 

webshop. In de volgende paragrafen worden de factoren die de macro-omgeving beschrijven, 

besproken. 

 

3.5.1 Demografische factoren 

Onder demografische factoren wordt alles verstaan dat met de opbouw en spreiding van de 

bevolking in een werelddeel, land of landsdeel te maken heeft. Het gaat bijvoorbeeld om de 

toenemende vergrijzing. Als organisatie kan je daar niets aan veranderen, maar het is wel een trend 

en ontwikkeling die van invloed kan zijn op het productaanbod. Volgens het CBS, waar de 

bevolkingsontwikkelingen worden vastgelegd, is duidelijk te zien dat het aantal ouderen in 2040 ruim 

meer is dan in 201826. Zie daarvoor figuur 3.4. Dit soort ontwikkelingen hebben invloed op veel 

producten en diensten in allerlei sectoren: verzekeringen, kleding enz.  

3.5.2 Economische factoren 

Bij economische factoren gaat het om financiële trends en ontwikkelingen, de koopkracht van 

huishoudens, maar ook het vertrouwen in de economie. Algemeen gezegd gaat het om werken en 

het verkrijgen van inkomen. Het CBS noemt dat ‘arbeid en inkomen’ en monitort de data uit het 

verleden en geeft verwachtingen voor de toekomst.  

Binnen de retail zijn de ontwikkelingen groot. De e-commerce heeft een steeds groter aandeel van 



 

 
50 

 

 

Figuur 3.4 Bevolkingspiramide in 2018 en 2040 

Bron: CBS. https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/bevolkingspiramide (geraadpleegd 1 juni 2018) 

 

de totale aankopen in de detailhandel. In Nederland is de omzet, volgens detailhandel.info binnen de 

detailhandel in 2016 ongeveer € 103 mld27. Het gaat hier om de verkopen door de detailhandel. 

Volgens thuiswinkel.org besteedden consumenten in 2017 voor € 22,5 mld aan online aankopen28. 

Deze gegevens zijn niet geheel vergelijkbaar, omdat online aankopen ook aankopen kunnen zijn die 

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/bevolkingspiramide
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niet in een winkel te koop worden aangeboden. Grofweg kan er wel gezegd worden dat de online 

aankopen ongeveer een kwart van alle aankopen zijn. En de groei is groot. De groei van offline 

aankopen gaat iets minder snel dan de groei van online aankopen. In Amerika is de e-commerce al 

45% van de totale retailomzet. De groei is indrukwekkend en deze groei heeft een disruptieve 

werking op de offline winkels.  

Hoewel ook in Nederland de online omzet alsmaar toeneemt, blijft Nederland internationaal gezien 

achter. Online retail als percentage van de totale retail is in het Verenigd Koninkrijk, China en 

Duitsland aanmerkelijk hoger dan in Nederland: in 2015 respectievelijk 14,1 en 8,5 % ten opzichte 

van Nederland ongeveer 4,5%29. In het overzicht van figuur 3.5 is te zien dat vooral het Verenigd 

Koninkrijk een positieve handelsbalans heeft en Nederland een negatieve balans van 385 miljoen 

dollar: er worden meer goederen gekocht bij buitenlandse websites dan dat buitenlanders van 

Nederlandse webshops kopen.  

Steeds meer verkopen vinden plaats via online marktplaatsen. Een online marktplaats is een website 

waar producten van verschillende verkopers worden aangeboden. In Nederland is Bol.com zo’n 

marktplaats waar een verkoper ‘ruimte kan huren’ op de website om artikelen te verkopen30. Via 

Bol.com Plaza wordt ongeveer een derde van alle verkopen van Bol verkocht. Internationale 

marktplaatsen zijn Amazon en Alibaba met een zeer grote omzetgroei. Zo’n 40% van de e-commerce 

verkopen vinden plaats op deze online marktplaatsen.  

 

 

Figuur 3.5 Nederland heeft een negatieve balans voor wat betreft omzet van webshops uit het 

buitenland en buitenlandse omzet van webshops in Nederland. 

Bron: OC&C Strategy Consultants: The Global Retail e-mpire 
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3.5.3 Sociale en culturele factoren 

Bij de sociale en culturele factoren gaat het om veranderingen in de maatschappij. De ontwikkelingen 

met migratie bijvoorbeeld kan invloed hebben op het aanbod. Binnen deze factor vallen ook de 

normen en waarden, de levensstijl, de veranderingen in gedrag en de sociale trends. Als er wordt 

geschreven over de algemene sociale en culturele ontwikkelingen wordt er vaak gebruik gemaakt van 

zogenaamde ‘generaties’, zoals de X-generatie, de Y-generatie en de Z-generatie. Bijvoorbeeld de 

laatste generatie is geboren tussen 2001 en 2015 en is dus als generatie in het digitale tijdperk 

opgegroeid. Dat heeft invloed op hun waarden en normen, levensstijl en gedrag. Binnen de gehele 

generatie kunnen er trends en ontwikkelingen worden waargenomen die anders zijn dan van de 

andere generaties. De Z-generatie wordt ook wel de iGeneration31 genoemd. Het is een heel diverse 

en vooral globaal georiënteerde generatie. Om een voorbeeld te geven: ze maken makkelijker 

vrienden aan de andere kant van de wereld dan in dezelfde straat. Er hangen geen posters van 

popsterren boven het bed, maar er worden influencers (vloggers) gevolgd.  

In de jaren 90 van de vorige eeuw heeft de socioloog Henk Becker32 het generatiedenken 

geïntroduceerd. Het uitgangspunt is dat om de twintig jaar er een nieuwe generatie bij komt met 

eigen normen en waarden, levensstijl en gedrag. Door het generatiedenken is er, vanuit sociaal 

perspectief, een goede beschrijving te geven van een generatie. De organisatie Youngworks33 werkt 

met deze generaties wanneer zij adviezen geven aan hun klanten. Zij bespreken ook de nieuwste 

generatie, de kinderen die geboren zijn en worden tussen 2016 en 2030, de Alpha-generatie. Zij 

groeien op met schermen en internet en toenemende technologische vernieuwingen (zoals de 

zelfrijdende auto).  

 

Figuur 3.6 De verschillende generaties vanuit het generatiedenken 

Bron: Youngworks.  
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3.5.4 Technologische factoren 

Bij de technologische trends en ontwikkelingen gaat het om  de veranderingen en aanpassingen van 

de technologie. Door de toenemende rekenkracht van computers en het gebruik van sensoren 

komen er steeds meer mogelijkheden voor het digitaliseren van processen en het razendsnel 

verkrijgen van informatie. Allerlei technologische veranderingen zijn gebaseerd op het internet als 

communicatiekanaal en data als informatiebron: ‘Slimme’ computers (machine learning), big data, 

virtual reality, augmented reality, voice, internet of things, wearables, robots in magazijns, drones, 

artificiële intelligentie, blockchain. De technische uitwerkingen zullen steeds verfijnder, krachtiger en 

algemener worden.  

 

De invloed van de ontwikkelingen op een webshop en op e-commerce zijn nog niet altijd duidelijk. 

Recent onderzoek laat zien dat mensen steeds positiever denken over het gebruik van VR (Virtual 

Reality), waarbij er met een hulpmiddel, een bril, een niet echte/werkelijke omgeving geschapen kan 

worden. Dit kan goed nieuws zijn voor de retail: het zorgt voor nieuwe innovatieve kansen om 

producten en services aan de man te brengen. Bij VR is de gebruiker volledig afgesloten van de 

wereld, dat in tegenstelling tot het gebruik van Augmented Reality (AR) waarbij er virtueel, door 

middel van een smartphone, iets wordt toegevoegd aan de werkelijkheid. Bol.com, en eerder ook 

IKEA, heeft een app waardoor het mogelijk is om voor de aankoop van meubels deze in het interieur 

‘neer te zetten’.  

 

Alle nieuwe ontwikkelingen en gebruik van technische instrumenten zorgen ervoor dat er meer en 

meer informatie ter beschikking komt. Data wordt steeds belangrijker en wordt ook wel het nieuwe 

goud genoemd. Zodra verschillende data van bijvoorbeeld gebruikers van de webshop, 

weersvoorspellingen en files, om maar een aantal, op het eerste gezicht niet gerelateerde 

informatiebronnen, samen te voegen en te gebruiken voor beleidsbeslissingen, dan wordt er gebruik 

gemaakt van Big Data. ‘Big Data’ is een containerbegrip voor de enorme hoeveelheid aan 

beschikbare digitale gegevens. Hierop worden wiskundige methodes (algoritmen) losgelaten om 

waarschijnlijkheden te berekenen met als doel het voorspellen van toekomstig gedrag of 

toekomstige gebeurtenissen. 

 

Big Data kan binnen e-commerce worden gebruikt voor het optimaliseren van het assortiment en het 

verbeteren van marketingresultaten (verhoging conversie). Big Data-analyse zorgt ervoor dat 

assortimenten per bezoeker zouden kunnen verschillen. In een rapport dat in 2014 door de ABN-

AMRO is opgesteld, wordt aangegeven dat Wal-Mart de nee-verkopen (out-of-stock) met 16% heeft 

weten te verlagen door gebruik te maken van data34. In dit rapport wordt de term Me-tail 

geïntroduceerd als een hoogstpersoonlijke dienstverlening die inspeelt op de behoeften van de 

individuele consument. Kunstmatige intelligentie (AI, Artificial Intelligence) wordt gebruikt om 

klanten te (her)kennen en persoonlijke aanbiedingen te doen. Hierdoor kan zowel klanttevredenheid 

als omzet toenemen.  
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Het verzamelen van data, analyseren en interpreteren is binnen een online verdienmodel van groot 

belang geworden. Een webshop kan zich onderscheiden wanneer er ‘slim’ gebruik gemaakt wordt 

van data. De online supermarkt Picnic maakt gebruik van data voor het assortiment doordat er wordt 

ingegaan op seizoensgebonden producten, maar ook doordat klanten zelf producten kunnen 

toevoegen. Natural Language Processing (NLP) en deep learning worden gebruikt via intelligente 

software die natuurlijke taal begrijpt en kan verbinden met onderliggende producten. Data wordt bij 

Picnic ook gebruikt om het bestellen zo eenvoudig mogelijk te maken. Als klanten producten vaker 

kopen, kunnen ze tot twaalf items met één klik aan de bestelling toevoegen, in plaats van het 

toevoegen per item. En verder worden de prijzen in de andere supermarkten gecontroleerd om de 

laagste prijsgarantie te kunnen blijven bieden35.  

 

Data kan zorgen voor personalisatie. De voorpagina van Zalando is gepersonaliseerd op het 

shopgedrag van de gebruiker. Dat gebeurt door microsegmentatie waarbij overeenkomsten van 

gedrag en aankoopcomplexiteit worden gebruikt voor het creëren van een segment: het gedrag van 

de gebruiker wordt erin meegenomen, maar ook het gedrag van gebruikers die sterk overeenkomen 

met de gebruiker. Voor een webshop kunnen er zogenaamde 360-graden-klantprofielen36 worden 

gemaakt.  

Veel organisaties zijn zich niet altijd bewust dat zij over veel data beschikken. Dit zijn in de praktijk 

vaak veel verschillende systemen en databronnen, waardoor de data niet goed gecombineerd kan 

worden. Deze ongeorganiseerde data worden ‘silo’s’ genoemd waarop verbindingen kunnen worden 

aangebracht. Data kunnen komen uit:  

 

 Historische aankoopdata 

 Website-/analytics-gedrag 

 Gedrag en interesses op social media 

 Koopgedrag (tijd op webshop, clicks, tijdstip aankoop) 

 Google Analytics 

 Locatie 

 Trends, actualiteit 

 Weer 

 Reviews van klant 

 Demografische gegevens (klantgegevens) 

 

Vervolgens kan op basis van al deze data met een algoritmeberekening bepaald worden wat voor 

type klant iemand is, wat hij of zij interessant vindt én kunnen ook klanten met elkaar worden 

vergeleken. Door externe data (de lichtblauwe rondjes in figuur 3.7) toe te voegen, wordt er een 360-

gradenprofiel gemaakt van een persoon. 
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Figuur 3.7 Koppeling van verschillende databronnen voor het creëren van een klantprofiel. 

Bron: https://www.frankwatching.com/archive/2016/06/01/e-mailmarketing-met-deze-5-stappen-ben-je-wel-relevant/ 

 

3.5.5 Ecologische factoren 

De trends onder de ecologische factoren zijn: duurzaamheid en transparantie. Via internet kunnen 

consumenten zich gemakkelijk laten informeren over de prijs van artikelen, over de productie en 

over de herkomst van producten. Als organisatie is het daarom van belang om transparant te zijn: 

eerlijk en oprecht. De ethiek van ondernemen is belangrijk en wordt meer en meer belangrijker. Een 

trend is dat consumenten steeds meer voor een open en heldere conversatie gaan. Daarom zijn de 

reviews bij een product belangrijk. Uit een onderzoek van Open Companies37 blijkt dat 92% van de 

ZZP’ers, MKB’ers en werknemers de online reviews belangrijk vinden en 42% is het er helemaal mee 

eens dat de reviews meer te vertrouwen zijn dan de feitelijke cijfers.  

De ontwikkelingen binnen de duurzaamheid betreffen de te gebruiken materialen (biologische), het 

productieproces, eerlijke handel (fair trade), overschotten, arbeidsomstandigheden. Maar binnen 

duurzaamheid valt ook de globalisering en juist daardoor een tegenkracht als de lokalisering. Groot 

en klein wisselen elkaar af. Ook de circulaire- en deeleconomie ontwikkelt zich steeds verder, waarbij 

afgedankte producten een nieuwe kans krijgen of waarin producten worden gedeeld onder 

meerdere gebruikers (car-sharing bijvoorbeeld).  

Binnen de e-commerce is er een belangrijke beweging voor duurzaamheid van verpakking en 

verzending van de gekochte goederen. In juni 2018 kwam de Duitse tak van Amazon in het nieuws38 

omdat de retourzendingen massaal werden vernietigd. Dat is voor Amazon geen goed nieuws binnen 

de duurzame trend. Coolblue doet dat anders. Zij geven teruggestuurde producten een tweede kans: 
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“Een Tweedekans-product is een product dat door een klant is teruggestuurd of omgeruild. We 

hebben zelf voor je gecontroleerd in welke staat het product verkeert”, wordt er op de eigen website 

vermeld39. 

 

3.5.6 Politiek en juridische factoren 

De politieke omgeving is een goed voorbeeld van een trend of van ontwikkelingen op macro-niveau: 

De ontwikkelingen zijn op langere termijn en van invloed op een organisatie, maar een organisatie 

heeft er geen invloed op. De politiek (regering bestaande uit twee kamers) is de wetgevende en ook 

uitvoerende macht. Veranderingen door wetgeving en besluiten gaan daardoor relatief langzaam, 

maar zijn meestal niet omkeerbaar.  

De juridische trends (veranderingen in wetten en maatregelen) zijn een uitvloeisel van de politieke 

ontwikkelingen. Voor de webshop is één van de laatste veranderingen op het juridische vlak de 

invoering van de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming). Op 25 mei 2018 is deze wet in 

werking getreden. Maar dat betekent dat er al vele jaren ervoor over gesproken is en dat het besluit 

om de wet in te voeren ook al ver voor de invoerdatum is genomen. Deze AVG is een Europese 

verordening (General Data Protection Regulation (GDPR)) en is daarmee een voorbeeld dat de 

juridische factoren zowel op lokaal niveau van belang zijn, maar ook landelijk en Europees. 

  

3.6 Inschatten van de vraag 

Een zeer belangrijke vraag bij het eerste idee voor een webshop is: ‘Is er een markt voor de 

webshop?’. In het licht van de vorige paragrafen wil dat vooral zeggen: Hoeveel afnemers van 

producten zullen op de webshop komen? Het inschatten van de vraag naar de producten of diensten 

in de webshop, wordt een vraaganalyse genoemd.  

 

3.6.1 Soorten vraag 

Het begrip ‘vraag’ kent verschillende betekenissen, die invloed hebben op de relatie tussen de value 

proposition en de customers:   

 initiële vraag, vervangingsvraag en additionele vraag; 

 oorspronkelijke of finale vraag en afgeleide vraag; 

 substitutievraag en complementaire vraag. 

 

Initiële vraag en vervangingsvraag. Onder initiële vraag wordt de vraag naar goederen en diensten 

verstaan door afnemers die het product voor het eerst aanschaffen, bijvoorbeeld de eerste aanschaf 

van een smartphone. De vervangingsvraag bestaat uit de vraag naar goederen en diensten ter 

vervanging van het eerder gekochte goed of als herhaling van een eerder gekochte dienst.  

Bij niet-duurzame consumptiegoederen, zoals levensmiddelen, wordt in plaats van initiële vraag en 

vervangingsvraag gesproken van eerste aankopen en herhalingsaankopen. 
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Naast initiële en vervangingsvraag wordt ook de additionele vraag onderscheiden. Additionele vraag 

is de vraag naar een tweede of derde exemplaar van een bepaald consumptiegoed. Voorbeelden: 

een tweede auto, een tweede smartphone. 

 

Oorspronkelijke vraag en afgeleide vraag. De oorspronkelijke vraag is de vraag die door de finale 

consument op de consumentenmarkt wordt uitgeoefend. De afgeleide vraag daarentegen bestaat uit 

goederen en diensten die nodig zijn voor productieprocessen. Deze goederen en diensten zijn 

‘afgeleid’ uit de vraag op de consumentenmarkt. Voorbeeld: de vraag van een broodfabrikant naar 

machines, meel, gist is afgeleid uit de vraag naar brood. 

 

Substitutievraag en complementaire vraag. Er zijn goederen die bij de consument in dezelfde 

behoefte kunnen voorzien. Voorbeeld: de elektrische fiets en de scooter. Wanneer het ene 

voorkeursmerk/-product te duur wordt voor de consument, zal de consument het andere 

merk/product kiezen. Goederen die in dezelfde behoefte kunnen voorzien zijn substitutiegoederen. 

Wil men op een moderne manier koffie zetten, dan zal men naast koffie en koffiefilters ook een 

koffiezetapparaat nodig hebben. Goederen die in het gebruik samengaan, worden complementaire 

goederen genoemd. Voorbeelden: printers en cartridges, natscheersystemen en de bijbehorende 

mesjes en de koffiebonen met de espressomachine. 

 

Het goed kennen van de verschillende vraagtypen is belangrijk. De strategie en de inrichting van een 

webshop gericht op het verhogen van de initiële vraag zal er anders uitzien dan wanneer het gaat om 

een vervangingsvraag. Om de initiële vraag te verhogen moet de consument namelijk over een 

drempel van onbekendheid heen geholpen worden, terwijl bij de vervangingsvraag de consumenten 

al bekend zijn met het gebruik van producten en de webshops die die producten aanbieden. 

 

3.6.2 Penetratiegraad en bezitsgraad 

Een ander begrip dat belangrijk is bij het vaststellen van de vraag naar een product is de 

‘penetratiegraad’. De (cumulatieve) penetratiegraad geeft aan het aantal consumptie-eenheden 

(gezinnen/personen) uit het marktpotentieel dat een bepaald product/merk reeds een keer heeft 

aangekocht (‘initiële afnemers'). Anders geformuleerd: hoeveel consumenten van de potentiële 

markt hebben het product een keer gekocht? 

 

De penetratiegraad kan berekend worden met behulp van de volgende formule: 

 

 afnemers potentiele aantal

gekocht heeft keer een

ooit product het dat afnemers aantal

 = graadPenetratie
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De (cumulatieve) penetratiegraad op zich zegt niets over de mate waarin de producten ook 

inderdaad nog in het bezit zijn van de consument. Daarvoor wordt het begrip bezitsgraad 

gehanteerd.  

Bijvoorbeeld een (cumulatieve) penetratiegraad van 25% van scooters bij de Nederlanders wil zeggen 

dat 25% van de Nederlanders ooit een scooter heeft gehad. De bezitsgraad is mogelijk op dit 

moment nog slechts 15%, wat wil zeggen dat 15% van de Nederlanders nu een scooter heeft.   

 

Bij nieuwe productsoorten in de markt zullen aanvankelijk de (cumulatieve) penetratiegraad en de 

bezitsgraad gelijk zijn. Naarmate de consument echter bij het verstrijken van de levensduur van het 

product niet meer tot vervanging van het product overgaat zal de bezitsgraad gaan achterlopen op 

de (cumulatieve) penetratiegraad.  

 

3.6.3  Schatten van de vraag 

Om de totale vraag van een bepaalde markt te schatten wordt gebruik gemaakt van de volgende 

formule: 

 

Qa = n*q 

 

Qa = de totale marktvraag in aantallen 

n = het aantal afnemers (huidige en potentiële) in de markt 

q = gekochte hoeveelheid per gemiddelde afnemer 

 

Wanneer de vraag niet over aantallen gaat maar om totale omzet dan kan de gemiddelde prijs (p) 

per eenheid product er nog aan toegevoegd worden.  

 

Qw = n*q*p 

Waarbij, 

Qw =  de totale marktvraag in waarde 

p = gemiddelde prijs per eenheid product 

 

De totale vraag of de totale markt naar een product kan ook met de formule van Parfitt & Collins40 

worden ingeschat. Deze formule is: 

 

Markt = cumulatieve penetratiegraad x herhalingsaankopen x verbruiksintensiteit. 

 

De cumulatieve penetratiegraad is het aantal afnemers dat een product ten minste eenmaal heeft 

gekocht. Wanneer het gaat om een inschatting van de markt omdat het een nieuw product is, dan 

gaat het om het aantal afnemers dat een product ten minste eenmaal zal kopen. De 

herhalingsaankopen zijn de tweede of volgende aankopen van een product door afnemers als een 
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percentage van de totale verkopen in een bepaalde periode en de gebruikersintensiteit is het 

gemiddeld verbruik van een afnemer van een bepaald product in een bepaalde periode.   

 

Het schatten van de vraag geeft een indicatie van de kansen voor een product en de omvang van de 

markt. Wanneer er een webshop wordt ontwikkeld met een assortiment van schoenen, dan kan de 

totale markt relatief eenvoudig in aantallen en waarde worden uitgedrukt: het aantal inwoners x het 

gemiddeld aantal gekochte paar schoenen per jaar, eventueel vermenigvuldigd met de gemiddelde 

prijs van een paar schoenen. Dan is het totaal aantal schoenen bekend en kan er worden ingeschat of 

de webshop een kans van slagen heeft, bij een aandeel van 0,1 % of dat het aantal procenten van het 

totaal zal veroveren. Het blijven schattingen. Het aantal inwoners in Nederland is bekend: 17 miljoen. 

Het aantal gemiddeld aantal gekochte schoenen per jaar is al veel lastiger. Wanneer er geen 

onderzoek wordt gedaan, dan moet er een aantal genoemd worden. Het aantal bij vrouwen is hoger 

dan bij mannen, maar is het 6 om 2 paar schoenen? Of 4 om 1? Door een paar personen te vragen 

hoeveel paar er per jaar worden gekocht, is er al een indicatie. Op die manier kan de vraag 

‘ongeveer’ worden vastgesteld. Voor wat betreft de schoenenbranche is er in Nederland veel 

informatie beschikbaar. De vraag kan daarom ook ingeschat worden door te googelen. Bijvoorbeeld 

met de zoekterm: bestedingen schoenen. Er worden dan al suggesties gegeven voor een betere 

zoekterm als ‘bestedingen schoenenbranche’. Het resultaat is dat er informatiewebsites zijn binnen 

de schoenenbranche zoals detailhandel.info en inretail.nl waarop veel informatie over de markt kan 

worden verkregen voor het inschatten van de vraag.  

Dat is heel anders wanneer het gaat over een geheel nieuw product dat via een webshop wordt 

verkocht. Zelfs de penetratiegraad moet dan worden geschat. Hoeveel afnemers zijn er potentieel? 

Hoe groot is het percentage van de afnemers dat het product zal afnemen? Een objectieve 

inschatting is niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk. Er kan dan het best worden gewerkt met 

scenario’s: verschillende opties bedenken. Bijvoorbeeld drie verschillende aantallen van potentiële 

afnemers en drie verschillende penetratiegraden van 2, 5 en 10% bijvoorbeeld.  
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Hoofdstuk 4.  Wat doen de consumenten?  
 

De consumenten, of de bedrijven wanneer er sprake is van een business-to-business markt, staan 

centraal bij een webshop. Zonder consumenten is er geen bestaansrecht voor een webshop. In het 

vorige hoofdstuk is er al geschreven over de afnemers, maar kijken vanuit het perspectief van de 

consumenten zelf is zeer belangrijk. Hoe beter de beweegredenen en de motieven van de 

consumenten kunnen worden ingeschat, hoe beter het idee en daarna hoe beter het aanbod van de 

webshop en de webshop zelf kan worden vormgegeven. De consumenten zijn grillig en het gedrag is 

moeilijk in te schatten. Toch zijn er een aantal elementen van sociale en psychologische aard die 

nader kunnen worden bekeken en die geanalyseerd kunnen worden voor de eigen value proposition. 

Het consumentengedrag waarmee we het koopgedrag van de consumenten bedoelen, wordt 

beïnvloed door een aantal factoren die in dit hoofdstuk worden besproken: culturele, sociale, 

persoonlijke en psychologische factoren. Daarnaast wordt er ingegaan op het besluitvormingsproces 

dat centraal staat bij het koopgedrag van consumenten.  

4.1 Culturele factoren 

Culturele factoren hebben veel invloed op het gedrag van consumenten. De cultuur waarin de 

consument is opgegroeid, vormt de basis voor het gedrag van consumenten. Onder cultuur wordt 

verstaan het stelsel van elementaire waarden, perceptie, wensen en gedrag dat een lid van de 

maatschappij meekrijgt uit het gezin en ander belangrijke instituten in de samenleving. Zoals in 

hoofdstuk 3 bij de macro-factoren is vastgesteld, zijn er trends en ontwikkelingen die aan kunnen 

geven dat er culturele verschuivingen plaatsvinden. Waar bijvoorbeeld eerst niet zoveel aandacht 

was voor gezondheid, is er de laatste tientallen jaren veel meer nadruk komen te liggen op duurzaam 

en gezond eten. Bij de culturele factoren gaat het om de cultuur, de subcultuur (de groepen 

waarbinnen de consumenten zich bewegen) en de sociale klasse. De sociale klassen, of de 

welstandsklassen, zorgen voor een indeling van de maatschappij. De sociale klassen worden niet 

bepaald door alleen het inkomen van mensen, maar de indeling wordt gemeten aan de hand van een 

combinatie van factoren zoals opleiding, beroep, inkomen, welstand en burgerlijke staat. In 2014 

heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (CPB) de Nederlandse bevolking in het rapport ‘verschil in 

Nederland’41 ingedeeld in zes klassen die weergegeven worden in tabel 4.1.  

4.2 Sociale factoren 

Sociale factoren beschrijven het consumentengedrag aan de hand van de groepen waarin 

consumenten zich bewegen, het gezin, de sociale rollen van de consumenten en de status van de 

consumenten. Het gedrag van een individu wordt beïnvloed door vele kleine groepen waartoe het 

individu behoort, de zogenaamde memberships groups. Dit kunnen primaire groepen zijn, zoals het 

gezin, collega’s vrienden, ploeggenoten bij de sportvereniging en het kunnen secundaire groepen 
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Tabel 4.1 Klassen in Nederland 

 
Gevestigde 

bovenlaag 

Hoogst opgeleid, met hoogste inkomens en vermogens. Zelfstandigen en 

gepensioneerden zijn oververtegenwoordigd. Nergens is het aandeel mensen 

met koopwoningen zo groot als in deze klasse. Uitgebreid sociaal netwerk. 

Weinig niet-stemmers. 

Jongere 

kansrijken 

Gemiddeld hoogopgeleid. Geen hoog inkomen en bescheiden vermogens, 

veelal huurders. Veel zijn zelfstandigen. Vaak alleenstaand. Goede beheersing 

van zowel Engels als digitale vaardigheden. Een derde stemt niet. 

Werkende 

middengroep 

Grote arbeidsdeelname, vrijwel uitsluitend in loondienst. Meestal 

eigenwoningbezitter met een beperkte overwaarde. Vaak wonend in gezinnen 

met kinderen. Redelijk sociaal netwerk, maar het netwerk met betrekking tot 

de arbeidsmarkt is beperkt. Weinig niet-stemmers, maar een op de vijf weet 

niet op welke partij hij of zij moet stemmen. 

Comfortabel 

gepensioneerden 

Laagopgeleid, redelijk inkomen en behoorlijk vermogen. Vaak in bezit van een 

huis met veel overwaarde. Slechte kennis van digitale technieken en slechte 

beheersing van de Engelse taal. Tamelijk luxueuze levensstijl. Bezoeken relatief 

vaak kerk of moskee. Stemmen meestal wel. 

Onzekere 

werkenden 

Opleidingsniveau gemiddeld. Leven wordt vooral bepaald door de 

arbeidsmarkt, met veel tijdelijke contracten en werkloosheid. Veel huurders, 

bij eigenwoningbezit staat het huis vaak 'onder water'. Relatief veel migranten 

en een-oudergezinnen. Grootste aandeel niet-stemmers. 

Precariaat Laagopgeleid, vaak met uitkering of karig pensioen. Weinig of geen vermogen, 

bijna altijd huurder. Relatief ongezond en te zwaar. Geringe digitale 

vaardigheden en slechte beheersing van Engels. Gering sociaal netwerk. Veel 

niet-stemmers en mensen die niet weten op wie ze moeten stemmen 

Bron: SCP 2014 Verschil in Nederland 
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zijn zoals vakbonden, beroepsverenigingen. Facebookgroepen en LinkedIn-groepen (online sociale 

netwerken) kunnen zowel primaire als secundaire groepen zijn. Referentiegroepen zijn groepen die 

directe of indirecte houvast geven of als vergelijking dienen bij de vorming van iemands gedrag. 

Individuen kunnen zich spiegelen en identificeren aan referentiegroepen zonder dat er direct contact 

is. Binnen een referentiegroep kunnen zich opinieleiders bevinden, dat zijn mensen in een 

referentiegroep die vanwege speciale vaardigheden, kennis, karakter of andere eigenschappen 

invloed op anderen uitoefenen.  

 

Het gezin heeft een grote invloed op het gedrag van individuen. Binnen het gezin zijn er verschillende 

rollen bij de besluitvorming. Er zijn initiatiefnemers, beïnvloeders, beslissers, kopers en gebruikers. 

Deze rolverdeling kan van invloed zijn op een webshop. Zo is er binnen de reisbranche veel 

onderzoek geweest (bijvoorbeeld hotels.com en vliegtickets.nl) waaruit blijkt dat de vrouw de 

reisbestemming uitzoekt en de man betaalt. Beide rollen zullen op de webshop hun weg moeten 

kunnen vinden. Een rol binnen de maatschappij brengt ook een sociale status met zich mee en bij 

een bepaalde status hoort ook een bepaald gedrag. 

 

4.3 Persoonlijke factoren 

De besluitvorming van consumenten wordt ook beïnvloed door persoonlijke kenmerken. Het gaat 

dan om: 

 Leeftijd en levensfase. Elke leeftijd heeft een eigen gedrag en smaak voor kleding en 

producten en diensten. Gedurende een leven kent ieder individu ook fasen zoals kind zijn, 

mogelijk vader zijn enz.  

 Beroep. Het beroep dat iemand uitoefent is van invloed op besluitvorming. 

 Financiële situatie. Een persoonlijke financiële situatie heeft invloed op producten en 

merken.  

 Levensstijl. De levensstijl (lifestyle) is het leefpatroon zoals het tot uiting komt in activiteiten 

interesses en meningen. Het gaat om iemand handelen en de interactie met de omgeving. De 

techniek waarmee de levensstijl wordt bepaald wordt psychografie genoemd. Tabel 4.2 geeft 

een overzicht van de belangrijkste aspecten van levensstijldimensies.  

 

4.4 Psychologische factoren 

Onder de psychologische factoren vallen motieven van een persoon en de perceptie, het lerende 

gedrag en de overtuigingen en attitudes. Dit zijn stuk voor stuk complexe factoren die niet eenvoudig 

waarneembaar zijn. Mensen kunnen verschillende beweegredenen hebben om iets wel of niet te 

doen. Zo’n beweegreden of een drijfveer wordt een motief genoemd. Om een bepaald gedrag te 

tonen kan dan gebaseerd zijn op een motivatie.  

Bij perceptie gaat het om het proces waarbij een individu waarneemt en de waarneming omzet tot 
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Tabel 4.2 Levensstijldimensies 

Activiteiten Interesses Opinies Demografie 

Werk Gezin Zichzelf Leeftijd 

Hobby’s Huis Sociale kwesties Opleiding 

Sociale evenementen Baan Politiek Inkomen 

Vakantie Maatschappij Zakenleven Beroep 

Amusement Recreatie Economie Gezinsgrootte 

Verenigingsleven Mode Opleiding Huisvesting 

Maatschappij Eten Producten Geografie 

Winkelen Media Toekomst Grootte stad 

Sport Presentatie Cultuur Levensfase 

Bron: Joseph T. Plummer, ‘The Concept and Application of Life-Style Segmentation’, Journal of 

Marketing (januari 1974), p.34 

 

zijn of haar eigen waarheid. Het kan voorkomen dat producten of voordelen van producten niet 

worden waargenomen door individuen, omdat deze er niet mee bezig zijn of niet in hun 

belevingswereld passen.  

De factor ‘leren’ omvat het proces waarbij veranderingen optreden in gedrag als gevolg van bepaalde 

(herhaalde) ervaringen42. Tot slot is de overtuiging en attitude van het individu van belang in het 

gedrag dat de afnemer vertoont. Bij attitude gaat het om de houding van een individu ten opzichte 

van een product of productcategorie. Wanneer een individu een smartphone maar ‘onzin’ vindt 

omdat er veel te veel functionaliteiten op zitten, dan heeft dat invloed op de besluitvorming bij het 

aanschaffen van een mobiele telefoon.   

4.5 Besluitvormingsproces 

Eind jaren 60 van de vorige eeuw werd er al nagedacht over fasen die consumenten doorlopen bij 

het kopen van een product of dienst of bij het maken van een beslissing. En tevens is er onderzoek 

gedaan naar de factoren die van invloed zijn op dat model. Howard en Sheth43 hebben een theorie 

gelanceerd over de factoren die van invloed zijn bij het consumentengedrag. Daarbij verbonden zij 

allerlei factoren, zoals die in de vorige paragrafen zijn vermeld met situationele gegevens en de 

vormgeving van een product. In 1983 kwamen Cox et al44 met het vijf-fasen model. De vijf fasen zijn 

de fasen waar iedereen het over eens is dat de consument bij elke beslissing doorloopt: herkenning 

van een probleem, zoeken naar informatie, afwegen van de alternatieven, nemen van een beslissing 

en het evalueren van de beslissing. Figuur 4.4 geeft de fasen van de besluitvormig met de factoren 

die daar invloed op hebben. Het is logisch dat bijvoorbeeld een oudere consument op een andere 

manier informatie zoekt voor een bestemming van een vakantie dan de manier waarop een jongere 

consument dat doet. Het doorlopen van de fasen kan ver vóór de koopbeslissing plaatsvinden, maar 

ook binnen een seconde voor de aankoop van een product of dienst. Het model is een mentaal 

model: het speelt zich af in het hoofd van de afnemer. Vandaar ook dat de genoemde factoren   
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Benaderingen levensstijl methoden 

GfK Roper Consumer Style45 

De marktonderzoeker Elmo Roper heeft op basis van 50.000 respondenten een clustering gemaakt 

van acht groepen met vier uitersten: consumenten die gericht zijn op het materiële (materieel 

succes, status, prijs, waarde), op het intellectuele (kwaliteit, authenticiteit), op avontuur en non-

conformisme (hedonisme, risico’s) en op traditie en harmonie (veiligheid, zekerheid). Het 

onderzoeksbureau GfK maakt gebruik van de Roper Consumer Style-clusters door iedere consument 

in de panels in een cluster te plaatsen. De Roper Consumer Styles zijn toepasbaar in landen binnen 

en buiten Europa. In figuur 4.1 is de Nederlandse bevolking onderverdeeld volgens de Roper 

Consumer Styles. Bij iedere style is er een algemene beschrijving te geven gebaseerd op de 

levensstijldimensies. Het aantal dromers in Nederland is 1 miljoen inwoners, zij zijn toeksomstgericht 

en hebben grote aspiraties. De huiselijken verlangen naar zekerheid en status en omvatten ongeveer 

2,3 miljoen inwoners. De gesettelden (2,1 miljoen) zoeken rust en harmonie. Daarentegen zijn de 

spanningzoekers (2,1 miljoen) juist passievol en willen avontuur. De realisten (1,3 miljoen) werken 

hard en hebben respect voor omgeving en natuur. De wereldburgers zoeken intellectuele verrijking 

en duurzaamheid (2,1 miljoen inwoners), de maatschappelijk betrokkenen ( 1,1 miljoen) hebben een 

sociale verantwoordelijkheid en tenslotte de plichtsgetrouwen (2,1 miljoen) zijn veeleisend en 

hebben een sterk plichtsbesef.  

 

  

Figuur 4.1 De Roper Consumer Styles van GFK in Nederland 

Kader 
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Mentality model van Motivaction 

Het onderzoeksbureau Motivaction gebruikt het mentality-model46 om de markt in te delen op basis 

van levensstijlen. Met het Mentality™-model groepeert Motivaction mensen naar hun 

levensinstelling. Nederland kent acht sociale milieus, die worden gedefinieerd op basis van 

persoonlijke opvattingen en waarden die aan de levensstijl van mensen ten grondslag liggen. De 

mensen uit hetzelfde sociale milieu delen waarden ten aanzien van werk, vrije tijd en politiek, en 

tonen overeenkomstige ambities en aspiraties. Ieder milieu heeft een eigen leefstijl en 

consumptiepatroon, die tot uiting komen in concreet gedrag. Op basis van meer dan een decennium 

aan empirisch onderzoek is gebleken dat de sociale milieus een stabiele, consistente en praktisch 

bruikbare segmentatie vormen. Op www.motivaction.nl/mentality staat meer informatie over de 

diverse groepen binnen het model (zie ook figuur 4.2). Per groep staat kort een aantal 

karakteristieken vermeld. De ‘opwaarts mobielen’ worden gekarakteriseerd als: “De carrièregerichte 

individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en 

spanning”47. Het is ook inzichtgevend om de test te doen en te zien welke psychografische groep uit 

de test komt.  

 

 

Figuur 4.2 Het mentalitymodel van Motivaction 

Bron: motivaction.nl/mentality 

 

http://www.motivaction.nl/mentality
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WIN-model van Kantar TNS 

Een derde onderzoeksbureau, Kantar TNS48, heeft de Nederlandse markt ook verdeeld in 8 groepen 

op basis van de “Waarden in Nederland (WIN)”. Dit WIN-model49 is gebaseerd op waarden en socio-

demografische kenmerken in Nederland. Het model geeft een verdieping in doelgroepen en 

onderscheidt acht segmenten (de behoudenden, de evenwichtigen, de geëngageerden, de genieters, 

de luxezoekers, de ruimdenkers, de zakelijken en de zorgzamen50) in de samenleving, die qua leefstijl, 

opvattingen, drijfveren en gedrag sterk van elkaar verschillen. Met het WIN-model™ wordt duidelijk 

waar doelgroepen zich bevinden, welke specifieke achtergrondkenmerken zij hebben, welke media 

zij gebruiken, wat zij vinden, denken, kopen, stemmen en doen en op welke manier zij te bereiken 

zijn.  

In het model vertonen de segmenten die in de waardenruimte naast elkaar liggen verwantschap, 

terwijl tegenover elkaar liggende segmenten als tegenpolen kunnen worden beschouwd. Uniek aan 

het model is dat deze eigenschap niet alleen geldt voor de onderzochte waarden, maar ook voor 

allerlei andere kenmerken. Zo worden de hoogst opgeleiden gevonden onder de intellectuelen en de 

laagst opgeleiden bij de gezinsconservatieven, de hoogste inkomens bij de carrièremakers, de laagste 

inkomens bij de zorgzame christenen, enz. Ook bij het win-model kan er een test worden gedaan.  

 

 

Figuur 4.3 Het WIN-model  
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een rol spelen en daarnaast is de doorlooptijd van het model ook afhankelijk van het soort beslissing 

van een afnemer. Het kopen van een auto heeft een andere doorlooptijd dan het kopen van een fles 

cola dat iedere week gebeurt. Bij een fles cola, wat een routinematige aankoop wordt genoemd (zie 

paragraaf 4.6), lijkt het of het verzamelen van informatie en het afwegen van de alternatieven 

achterwege wordt gelaten. Toch zullen deze twee fasen mentaal wel worden doorlopen. De cola 

wordt iedere week gekocht. Er is daardoor een innerlijke ervaring opgebouwd. Zodra het ‘probleem’ 

ontstaat dat er cola moet worden aangeschaft, komt deze innerlijke ervaring naar boven en ontstaat 

het besluit om hetzelfde merk cola te kopen als vele malen eerder het geval is geweest. Het kopen 

van een auto daarentegen wordt niet iedere week gedaan. Het verzamelen van informatie en het 

vaststellen, afwegen en evalueren van alternatieven zal over het algemeen een langere tijd in beslag 

nemen.  

Bij het besluitvormingsproces spelen het budget (bestedingsbedrag van consumenten voor het 

realiseren van een behoefte) en de plaats van aankoop (bij wie en hoe wordt het product gekocht) 

ook nog een rol.  

 

 

Figuur 4.4 factoren die invloed hebben op het besluitvormingsproces.  

 

4.5.1. Fase 1: Vaststellen van een behoefte of probleem. 

Het besluitvormingsproces begint zodra een consument een behoefte of een probleem ervaart. Het 

kan zijn dat er een product aan vervanging toe is of dat er nieuwe kleren nodig zijn omdat de oude 

kleren niet meer passen. Er zijn tal van prikkels in de externe of interne omgeving van de consument 

die ervoor kunnen zorgdragen dat er een behoefte ontstaat. Prikkels uit de externe omgeving kunnen 

zijn: het weer (korte broek vanwege de warmte), de tijd van het jaar (vakantiekriebels), reclame (pre 

sales bij PME), technologische veranderingen (smartwatch) enz. Interne prikkels zijn prikkels van 

binnenuit: een behoefte aan iets nieuws of een gevoel van onbehagen.  
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4.5.2 Fase 2: Verzamelen van informatie. 

Om de behoefte of het probleem op te lossen is informatie nodig. Informatie over de verschillende 

mogelijkheden om de behoefte op te lossen, over de verschillende producten, over de manieren 

waarop een product kan worden aangeschaft, over de betrouwbaarheid van de producten zijn 

voorbeelden.  

Consumenten maken gebruik van interne informatie (geheugen) en van externe informatie zoals 

ervaringen van andere gebruikers of van reclame of van de website van het product.  

 

4.5.3 Fase 3: Beoordelen van de informatie. 

Nadat er informatie is verzameld, zal de consument vaststellen welke alternatieven worden 

overwogen en vindt er een afweging en evaluatie plaats van de alternatieven. Het aantal 

alternatieven dat een consument vergelijkt is zeker niet onuitputtelijk omdat de consumenten geen 

zin hebben aan uitgebreide keuzemogelijkheden51. De afweging van de alternatieven is niet een 

proces dat aan de hand van een excel-sheet wordt uitgevoerd waarbij aan verschillende criteria een 

cijfer wordt gegeven. Althans zo objectief gebeurt het niet, maar het principe is het wel. 

Consumenten wegen rationele en emotionele criteria tegenover elkaar af en komen tot een keuze. 

 

4.5.4 Fase 4: Nemen van een besluit. 

Na de beoordeling van de informatie, maakt de consument een keuze of het product of de dienst wel 

of niet wordt aangeschaft. Binnen dit besluit wordt er ook gekeken in welk kanaal het product of de 

dienst wordt aangeschaft.  

 

4.5.5 Fase 5: Evalueren van het besluit 

Zodra het product of de dienst is aangeschaft, zal het in gebruik worden genomen, direct of later. 

Een boeking van een reis zal vaak pas later worden gebruikt, de aanschaf van een zonnebril in een 

fysieke winkel wordt direct meegenomen en mogelijk zelfs direct opgezet. Bij het in gebruik nemen 

zal de consument nagaan of het product of de dienst aan de gestelde verwachtingen voldoet. 

Wanneer de verwachtingen worden overtroffen, dan is de tevredenheid hoog en kan een herhaling 

van aanschaf mogelijk plaatsvinden. De mate van tevredenheid heeft invloed op het 

communicatiegedrag van de consument en die communicatie is weer een input voor andere 

informatiezoekende consumenten, maar ook input voor het eigen gedrag (interne omgeving – 

geheugen). 

 

4.6 Koopsituaties    

De consument doorloopt niet voor iedere aankoop of aanschaf hetzelfde koopproces. Bij de aankoop 

van goederen zoals bijvoorbeeld brood, water, tandpasta en kaas, zullen ervaring en commerciële 
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stimuli, zoals prijsacties, sneller tot een (koop)beslissing leiden dan de aankoop van een nieuwe 

scooter. Bij de scooter zal meer informatie nodig zijn en zal de consument meerdere alternatieven 

overwegen en afwegen tegen over elkaar. Over het algemeen worden er drie koopsituaties 

onderscheiden: 

 RAG: routinematig aankoopgedrag. Deze koopsituatie houdt verband met het regelmatig 

kopen van bepaalde goederen en diensten. De afnemer is bekend met wat hij of zij wil 

kopen; de voorkeuren en attitudes ten opzichte van het product/merk zijn bepaald en liggen 

vast. Voorbeeld: de aankoop van een favoriet koffiemerk. 

 BPO: beperkt probleemoplossend gedrag. De consument heeft reeds geleerd door enige 

ervaring met de aankoop van bepaalde producten. Van deze kennis en ervaring wordt 

gebruik gemaakt. Het kopen is nu een meer complexe activiteit, zoals bijvoorbeeld bij een 

onbekend merk in een bekende productklasse. De consument zal aanvullende informatie 

nodig hebben. Voorbeeld: de aankoop van een nieuwe meubelen in huis.  

 UPO: uitgebreid probleemoplossend gedrag. De consument probeert hierbij zo veel mogelijk 

informatie te verzamelen en te analyseren om te komen tot een optimale waarneming van 

het aanbod en om te leren uit de beschikbare stimuli. Het kopen is hier uiterst complex, 

omdat de afnemer het product en de productklasse niet kent en geen criteria voorhanden 

heeft met behulp waarvan hij kan kiezen. De afnemer heeft nog geen duidelijke 

merkbeelden. Voorbeeld: een analyse van het aanbod van hypotheken ten behoeve van de 

aankoop van het eerste eigen huis.  
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Hoofdstuk 5.  Strategische keuzen 
 

De potentiële webshop is bedacht: er is een businessmodel gemaakt met een waardepropositie en er 

is een klantengroep bij gekozen, de omgeving is geanalyseerd en het besluitvormingsgedrag van de 

klantengroep is in beeld gebracht. De volgende fase is om de ‘schetsen’ van het idee meer vorm te 

gaan geven. Dat gebeurt in de strategiefase waarin er concrete keuzes worden gemaakt om het 

businessmodel verder in te kleuren.  

5.1 Inleiding strategie 

De webshop House of Einstein52, zie afbeelding 5.1, is in 2012 opgericht door Jantien Herfst en Mei 

Ling Tan. Na hun studie aan de TU Delft volgden ze hun twee grote passies: mode en 

ondernemerschap. Zij zijn in Leiden gestart, omdat Einstein daar graag kwam, in het huis waar de 

ouders van Jantien woonden. Het idee van de webshop was simpel: ervoor zorgen dat mannen snel 

en efficiënt kleding kunnen kopen die goed bij hun past. Het resultaat is een technologie-gedreven 

shopping service waarbij persoonlijke aandacht centraal staat. Het beeld dat mannen geen zin 

hebben in winkelen is niet meer van deze tijd. De hedendaagse man wil er goed verzorgd uitzien en 

een tenue dragen dat uitstraalt dat er goed over nagedacht is. Deze trend is de basis voor het succes 

van pakkenbedrijven als Suitsupply en New Tailor.  

De moderne man heeft echter ook te maken met ongekende drukte. Door de smartphone is het werk 

nooit ver weg, al helemaal niet voor wie ondernemer is. Als twintiger is er nog wel tijd om kleding 

met zorg uit te zoeken, maar als er kinderen zijn, verdwijnt deze tijd. 

 

Afbeelding 5.1 Homepage van de webshop houseofeinstein.nl (geraadpleegd 15 juni 2018) 
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House of Einstein werkt met persoonlijke stylisten, outfitters genaamd. Er is online, via skype of 

facetime, contact tussen de koper en de outfitter. Klanten die voor het eerst op de website van 

House of Einstein komen, krijgen een “intake”-gesprek. Tijdens dat gesprek worden onder andere de 

voorkeuren en de wensen gevraagd en waarvoor de kleding vooral is bedoeld (werk, privé). Er wordt 

een box met kleding, met een retourlabel, verzonden naar de klant die de kleding kan passen 

wanneer het hem uitkomt. De kleding die niet wordt gehouden, kan eenvoudig worden 

teruggestuurd en de betaling is achteraf op basis van de items die zijn behouden. Gemiddeld 

bestellen mannen 2 tot 4 keer per jaar een box met kleding, ter waarde van ongeveer 500 euro per 

box53. House of Einstein verdient, net zoals in reguliere kledingwinkels. met een marge op die 

kleding. Er is dus wel een grote voorraad, hoewel er alleen voor klanten wordt ingekocht. De twee 

ondernemers zijn beide in 2011 afgestudeerd met de studie technische bestuurskunde aan de TU 

Delft. House of Einstein leunt dan ook op een combinatie van persoonlijk contact en heel veel data 

over de gebruikers, waarmee op basis van de feedback van gebruikers een zelflerende database met 

aanbevelingen ontstaat. Volgens Tan: “Je kan kleding op een technische manier benaderen.” 

Minimaal wil het bedrijf 7.000 geregistreerde gebruikers hebben (mannen die minimaal 1 box 

hebben besteld). Dat laat voorlopig nog genoeg ruimte voor groei open: de doelgroep van House of 

Einstein is ongeveer 700.000 mannen, is door de ondernemers ingeschat. Zij geloven dat het business 

model heel goed werkt voor een bepaalde niche. Ze hoeven niet de grootste te worden, als ze voor 

de niche maar de beste zijn. 

Het bedenken van het verkopen van kleding via Facetime was de eerste stap. Daarna moest de 

propositie ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. De volgende stap was dan ook om een strategie te 

bedenken en te kiezen voor het ontwerp en de ontwikkeling van de webshop House of Einstein.  

Bij een strategie wordt de richting aangegeven voor het in de markt zetten van een propositie. Er zijn 

veel definities voor de term ‘strategie’. Eén van die definities is: een plan om te bereiken wat je wilt. 

Om te bereiken wat je wilt, moeten er keuzes worden gemaakt voor ten eerste een doelgroep, ten 

tweede een invulling van een propositie die ‘fit’ met de gekozen doelgroep, ten derde een keuze 

voor een positionering die weer past bij de doelgroep en de propositie en die ook nog uitvoerbaar is, 

en ten vierde voor het vaststellen van doelstellingen, gebaseerd op de positionering, de propositie en 

de gekozen doelgroep.  

Deze vier elementen van de strategie worden in de volgende vier paragrafen beschreven. Ze staan in 

verbinding met elkaar en dat maakt het aan de ene kant lastig om een strategie te ontwikkelen, maar 

aan de andere kant is het juist de uitdaging om het goede idee in de markt te zetten. Wanneer één 

van de vier elementen wordt aangepast, dan zullen de andere drie ook aangepast moeten worden, 

de gekozen doelgroep heeft bijvoorbeeld invloed op de vast te stellen doelstellingen. Maar diezelfde 

doelgroep heeft ook invloed op de positionering en andersom; een gekozen positionering heeft 

invloed op de te kiezen doelgroep. Zo positioneert Rolex zich als een luxe horlogemerk met een 

onbetwiste hoge kwaliteit en prestige. Daardoor, mede ook door de prijs van het horloge, bestaat de 
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doelgroep uit leden die van luxe houden en het geld ervoor over hebben om een dergelijk horloge 

aan te schaffen.  

Wanneer de kennis en het inzicht in deze vier strategische onderdelen er zijn, kunnen ze met elkaar 

worden gecombineerd en kan er een algemene strategie worden vastgesteld.  

5.2 Doelgroepen 

De ondernemers van House of Einstein hebben een keuze gemaakt voor wie zij de webshop hebben 

ontwikkeld. Zij hebben daarmee aan één van de keuzes binnen de strategie, namelijk het bepalen 

van een doelgroep, voldaan. Een doelgroep is een afgebakende groep personen of instellingen waar 

een product, dienst, campagne of organisatie zich op richt. Een doelgroep wordt ook omschreven als 

een groep afnemers binnen een markt die bepaalde kenmerken met elkaar delen. Het kiezen van een 

doelgroep, begint dus met het vaststellen van een markt, zoals beschreven in paragraaf 3.2. 

De markt is gedefinieerd als het geheel van vraag en aanbod van een bepaald product of dienst of 

behoefte. Dat betekent dat alle vragers en potentiële vragers naar een product en alle aanbieders 

van dat product met elkaar hebben te maken. House of Einstein is een kleine speler van de 

aanbodzijde van de markt. Zijn bieden een propositie voor een klein deel van de vragers, zoals zij zelf 

aangeven. De propositie van het bestellen van kleding via skype zal niet door iedere man gebruikt 

worden: te duur en de aangeboden kledingmerken (onder andere Tommy Hilfiger, Calvin Klein en 

Tommy Tailor) passen niet bij iedereen en zijn daardoor twee factoren die ervoor zorgen dat de 

afnemersmarkt wordt verdeeld.  

Binnen een markt kunnen er segmenten worden onderscheiden doordat de leden van de groep 

bepaalde kenmerken delen. In het voorbeeld van de kledingmarkt waarin House of Einstein zich 

bevindt, zijn er groepen afnemers die goedkope kleding willen, maar er zijn ook groepen die vooral 

naar een merk kijken voor een bepaalde status. De webshop richt zich op een groep afnemers die bij 

de manier van shoppen hoort: weinig tijd, wel verzorgd eruitzien. Dat is dus een segment van de 

totale markt. Er zijn ook afnemers die alle tijd nemen om in de stad te gaan winkelen en kleding 

uitkiezen of er zijn vrouwelijke afnemers die niet bij House of Einstein terecht kunnen.  

Een doelgroep is vaak een logisch gevolg van de kenmerken van een product of dienst of de 

doelstellingen van een organisatie. Voorbeelden van doelgroepen zijn: jongeren, hoger opgeleiden, 

huisvrouwen, werkzoekenden, early adopters.  

5.2.1 STP-proces 

De keuze van een doelgroep is een onderdeel van het STP-proces (Segmenting, Targeting en 

Positioning). De eerste stap in dit proces betreft het segmenteren van de markt: het indelen van de 

totale markt in homogene groepen. Een homogene groep is een groep afnemers dat hetzelfde 

reageert op het aanbod. Het gaat er niet om dat de afnemers bijna fysiek gelijk aan elkaar zijn, het 

gaat erom dat de afnemers gelijk reageren op het aanbod. Een homogene groep bestaat bijvoorbeeld 

uit afnemers die duurzaamheid en het milieu belangrijk vinden. Dat kunnen oudere consumenten 
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zijn, maar ook jongere, het kunnen zowel vrouwen als mannen zijn. Op duurzaamheid en milieu is 

deze groep echter homogeen.  

Het segmenteren van de markt kan op diverse manieren met diverse variabelen plaatsvinden. 

Bijvoorbeeld op leeftijd, dat onder de demografische variabelen valt. Andere variabelen zijn 

gebaseerd op geografische segmenten of economische, zoals het inkomen van de bevolking. De 

markt kan ook onderverdeeld worden aan de hand van psychografische segmentatie. Dat is lastiger, 

omdat het gaat over ‘interesse’ en ‘lifestyle’. Dat zijn meer subjectieve variabelen. Het kader op 

pagina 65 heeft drie mogelijkheden gegeven om te segmenteren op levensstijl, waarbij de 

onderzoeksbureaus GfK, Motivaction en Kantar TNS hun eigen methoden hebben.  

Marktsegmentatie is dus het verdelen van consumenten, de markt, in homogene groepen; groepen 

van consumenten die bepaalde wensen of behoeften delen en waarmee dus op een gelijke manier 

contact mee gezocht kan worden. In tabel 5.1 staan diverse variabelen of criteria waarop de markt 

kan worden gesegmenteerd. De markt kan op vele manieren worden verdeeld, maar een segment 

moet wel aan bepaalde randvoorwaarden voldoen: 

1. Het segment moet een zodanige omvang hebben dat er een winstgevende resultaat uit voort 

kan komen; 

2. De grootte en de koopkracht van het segment is vast te stellen; 

3. Binnen een segment is er voldoende homogeniteit en gemeenschappelijke kenmerken. Dat 

kunnen verschillende kenmerken zijn (zie onderstaande tabel); 

4. Het segment is goed bereikbaar, zowel in communicatie als voor wat betreft de distributie.  

Algemene en objectieve variabelen op basis van leeftijd, inkomen of gemeenten/provincies zijn zeer 

goed meetbaar. Het is relatief eenvoudig om het segment te kwantificeren (randvoorwaarden 1 en 

2). De vraag is dan wel of de consumenten binnen deze segmenten dezelfde behoeften en wensen 

hebben (randvoorwaarde 3). Het antwoord is meestal negatief omdat er zoveel verschillende 

groepen bestaan binnen bijvoorbeeld een leeftijdssegment. Het is daarom van belang om binnen een 

algemeen objectief segment nog verder te segmenteren of een andere variabele als uitgangspunt te 

nemen. Zo kan segmenteren op basis van gedragsverschillen (specifiek en objectief) een oplossing 

zijn. NOC-NSF houdt, in samenwerking met het onderzoeksbureau GfK, maandelijks de deelname aan 

sport bij van de Nederlandse bevolking in de leeftijd van 5 – 80 jaar. De uitkomst is een overzicht van  

Tabel 5.1 Diverse segmentatievariabelen 

 Objectief meetbaar Subjectief meetbaar 

Algemeen Culturele, geografische, 

demografische, socio-

economische variabelen 

Persoonlijkheidskenmerken, 

levensstijl 

Specifiek  Gebruiksfrequentie, loyaliteit, 

gebruiksgelegenheid, 

gebruikersstatus 

Benefits, koopbereidheid 
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Figuur 5.1 Sportdeelname en -frequentie in november 2017 

Bron: NOC-NSF Sportdeelname maandmeting November 2017 - Algemeen.pdf van www.nocnsf.nl/sportdeelname-

index/sportdeelname-blijft-in-november-gelijk (geraadpleegd 15 juni 2018) 

 

verschillende segmenten op basis van het aantal keer dat er wordt gesport per maand. Figuur 5.1 

laat zien dat ongeveer een derde van de sporters 10 of meer keer per maand aan sprot doet, maar er 

is ook een groep van ongeveer 5% dat 2 – 3 keer sport per maand. Op basis van dit gedrag kan het 

segment ‘sportdeelnemers’ worden verdeeld in ‘light users’ tot ‘heavy users’.  

De markt, of een deel van de markt, kan ook worden gesegmenteerd op basis van subjectieve 

variabelen. Dat is wel lastiger omdat er dan wordt gesegmenteerd op bijvoorbeeld de variabele 

levensstijl en dus op basis van het leefpatroon van mensen zoals die tot uitdrukking komt in 

activiteiten, interesses en opinies (AIO). Het gaat dan om het handelen en de interactie met de 

omgeving. Bij het consumentengedrag is hier bij stilgestaan.  

De praktijk is vaak ingewikkelder dan de theorie. Bij Red Bull wordt de markt gesegmenteerd op 

diverse manieren om tot een homogene groep te komen waarop zij zich richten. Uiteindelijk is het 

segment voor Red Bull te beschrijven als: “Red Bull richt zich op consumenten die een druk 

individueel bestaan hebben en meer dan gemiddeld actief in hun persoonlijke en professionele leven 

en die gefascineerd zijn door extreme sporten”54. Er zitten in deze beschrijving zowel demografische 

als persoonlijke kenmerken en levensstijl variabelen. 

5.2.2 Overzicht segmentatievariabelen 

Tabel 5.1 geeft mogelijkheden waarop de markt gesegmenteerd kan worden. De betekenis van de 

verschillende criteria is: 

Culturele variabelen: de indeling op basis van culturele variabelen is voor internationale organisaties 

van belang. Dan gaat het over de verschillende normen en waarden in landen, maar op basis van  

culturele variabelen kan er ook gesegmenteerd worden op meso- of micro-niveau: binnen een land 

zijn er diverse subculturen of binnen een leeftijdssegment kunnen er verschillende culturen zijn. 

Subculturen zijn niet alleen van de vorige eeuw met ‘nozems’ en ‘breezers’ en ‘goths’, ook anno 2018 

zijn er subculturen te vinden. Vooral op festivals valt het op. YoungWorks55 geeft aan dat de hiphop-

http://www.nocnsf.nl/sportdeelname-index/sportdeelname-blijft-in-november-gelijk
http://www.nocnsf.nl/sportdeelname-index/sportdeelname-blijft-in-november-gelijk
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scene veel aanhangers heeft en dat de hippie nog steeds leeft. De nieuwste en snelgroeiende 

subcultuur is de queer-cultuur die zich afzet tegen de standaard en diversiteit viert.  

Geografische variabelen: een indeling van de markt naar geografische eenheden, zoals landen, 

deelstaten, provincies, regio’s, steden, dorpen of wijken. Het Algemeen Dagblad (AD) is op een 

gegeven moment overgegaan om regionale edities te produceren. Het AD: 'Het is goed om lezers 

met een regionale bril op te benaderen. Een Rotterdammer kijkt nu eenmaal toch anders naar de 

wereld dan een inwoner van Den Haag. Net zoals een Hagenees op zijn beurt weer een andere blik 

heeft dan iemand uit Utrecht.' 

Demografische variabelen: bij demografische variabelen wordt de markt ingedeeld naar bijvoorbeeld 

leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, gezinsgrootte, gezinslevenscyclus, burgerlijke staat, 

huishouden, opleiding. De demografische variabelen worden vaak gebruikt bij het segmenteren van 

de markt omdat de behoeften en wensen en gebruik van producten vaak overeenkomen met deze 

variabelen.  

Socio-economische variabelen: deze variabelen bestaan uit inkomen, beroep, opleiding, sociale 

klasse. Het inkomen geeft een directe indicatie van de koopkracht. Bij de indeling op de sociale klasse 

wordt rekening gehouden met zowel het inkomen, het beroep als met de opleiding. In paragraaf 4.1  

 

Figuur 5.2 Indeling sociale klassen 
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is er een indeling gemaakt op basis van sociale klasse. Een andere gebruikelijke indeling in Nederland 

zijn de vijf welstandsklassen, te weten A, B1, B2, C en D, waarbij A de welgestelden zijn en D de minst 

welgestelden. Figuur 5.2 geeft een voorbeeld van een indeling naar klassen.  

Gebruiksfrequentie: onder de gebruikersfrequentie wordt verstaan de mate van gebruik. Er worden 

daarbij vier segmenten onderscheiden: heavy users (zware of veel gebruikers), normal users 

(gemiddeld gebruikers), light users (lichte of weinig gebruikers) en de non-users (niet-gebruikers van 

een product). In figuur 5.3 geeft een voorbeeld van de gebruikersfrequentie voor dranken. De oudere 

leeftijdscategorie is duidelijk een ‘zwaardere’ gebruiker van warme dranken (koffie en thee) dan de 

groep in de leeftijd van 12 tot 19 jaar. De verschillen tussen de twintigers en veertigers zijn ook 

opvallend.  

 

Figuur 5.3 Drankenconsumptie in Nederland 

Bron: http://www.frisdrank.nl/sites/fws/files/drankenconsumptie_in_nl__lr_def.pdf (geraadpleegd 15 juni 2018) 

 

http://www.frisdrank.nl/sites/fws/files/drankenconsumptie_in_nl__lr_def.pdf
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Loyaliteit: er zijn consumenten die een duidelijke voorkeur hebben voor een bepaalde winkel, merk 

of product. Er zijn ook consumenten die regelmatig wisselen van een merk. De mate van 

betrokkenheid is een segmentatievariabele: geen loyaliteit, gemiddelde, hoge en volledige loyaliteit.  

Gebruiksgelegenheid of -moment: de afnemers kunnen worden onderverdeeld naar de gelegenheid 

of het moment dat het product of de dienst wordt gebruikt. Sinaasappelsap wordt vooral bij het 

ontbijt gedronken. Cup-a-soup heeft in 1998 bewust gekozen voor het vier-uur-in-de-middag 

moment om de instant soep als een opkikker te zien. Heel bewust werd er op gebruiksmoment 

gesegmenteerd. Ook feestdagen kunnen worden gebruikt voor segmentatie (2e Pinksterdag – 

woonboulevard). 

Gebruikersstatus: de segmentatie van de markt naar status van de gebruiker verdeelt de markt in 

niet-gebruikers, ex-gebruikers, potentiële gebruikers, reguliere gebruikers of eerstekeergebruikers.  

Persoonlijkheidskenmerken: de markt indelen op persoonlijkheidskenmerken, zoals extravert, 

introvert, rustig, ordelijk of vernieuwend is erg complex. Dat komt mede doordat individuen zich ook 

op een bepaalde manier willen herkennen. Dat maakt het moeilijk om vast omlijnde groepen te 

onderscheiden.  

Levensstijl: bij de indeling van de markt naar levensstijl zijn er diverse indelingen op basis van 

activiteiten, interesses en opinies, gecombineerd met demografische aspecten. De 

onderzoekbureaus GfK, Motivaction en Kantar TNS hebben hun eigen indelingen gecreëerd.  

Benefits: wanneer afnemers bepaalde producteigenschappen wensen, kan de markt op basis daarvan 

worden gesegmenteerd. Een groep afnemers zoekt bij een auto vooral een laag brandstofverbruik 

terwijl een andere groep afnemers meer de eigenschappen van comfort zoeken. 

Koopbereidheid: de markt kan ook worden verdeeld in de mate van koopbereidheid, van niet-kopers 

tot kopers of een groep afnemers die van plan is om het product te kopen.  

5.2.3 Persona 

Met behulp van segmentatie kan bepaald worden welk profiel de doelgroep heeft. Een segment is 

een homogene groep personen. Dat betekent dat er veel overeenkomsten zijn (op bepaalde 

factoren) binnen dat segment. Op basis van deze informatie kunnen er dan één of meerdere 

persona’s worden ontwikkeld. Dat zijn, volgens Alan Cooper, specifieke niet-bestaande 

vertegenwoordigers van een doelgroep56. Persona’s krijgen een gezicht en een identiteit en brengen 

daarmee de factor mens terug in het doelsegment. Cooper had succes bij het ontwikkelen van 

producten door het gebruik van persona’s. Persona’s zijn een set van fictieve, representatieve 

archetypen, gebaseerd op gedragingen, houdingen en doelen van personen/klanten die binnen de 

doelgroep vallen. Persona’s hebben namen, persoonlijkheden, foto’s, achtergronden, familie, en, het 

meest belangrijk, zij hebben doelen.  

Persona’s worden ontwikkeld door gemiddelden te nemen van een grotere groep (een doelgroep). 

Een Persona is daarmee een stand-in voor een unieke groep die dezelfde doelstellingen heeft. Hier 
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ligt volgens Alan Cooper de kern voor het gebruik van persona’s: een doel dat mensen hebben in het 

gebruik van een webshop. De techniek ‘persona’ kan goed helpen om een beeld te krijgen van de 

doel- en gebruikersgroep van de webshop. Wie is de koper binnen de webshop? Welke informatie 

zoekt de koper? 

Om een juiste persona op te stellen, zal er eerst kwantitatief onderzoek moeten worden verricht 

voor het bepalen van het segment. Wanneer bekend is wie gebruikers zijn, of wie de personen zijn 

binnen het segment, kan er een kwalitatief onderzoek worden uitgevoerd om inzicht in de gebruikers 

krijgen; in hun behoeften en hun doelen. 

De volgende stappen kunnen worden gemaakt om een persona te ontwikkelen:  

1. Start met een kwantitatieve en kwalitatieve doelgroepanalyse. Daarbij gaat het om het 

verzamelen van demografische, socio-economische en psychografische gegevens. Concreet 

komt daar uit: geslacht, leeftijd, inkomen, burgerlijke staat, kinderen, woonsituatie, werk, 

functie, rollen, levensstijl, motivatie, doelen, persoonlijkheid. 

2. Bepaal gemiddelden. Dat is lastig omdat er geen gemiddelden bestaan, maar er kan worden 

gekeken naar veel voorkomende factoren.  

3. Ontwikkel de persona. Geef de persona een naam, een gezicht, de belangrijkste pijnpunt in 

één vraag, omschrijf highlights en kenmerken, doelen, oplossingen en ontkracht bezwaren.  

 

Er zijn templates te gebruiken om een persona te ontwikkelen, zoals de tool van Xtensio.com57. De 

onderzoeks- en analysetechnieken binnen de analysefase kunnen daarbij gebruikt worden.  

5.2.4 Targeting en positioning 

In de tweede fase van het STP-proces worden de segmentatievariabelen gecombineerd, waardoor er 

meerdere lagen van segmentatie ontstaan. Zodra de segmenten zijn benoemd, kan de 

aantrekkelijkheid van de segmenten worden beoordeeld. Deze aantrekkelijkheid is afhankelijk van 

zaken zoals omvang, verwachte omzet, koopkracht en de hoeveelheid concurrenten in het segment. 

Na deze analyse kan er een aantal doelgroepen, op basis van aantrekkelijkheid en passend bij de 

organisatie en de value proposition, worden gekozen. Dit wordt targeting of doelgroepbepaling 

genoemd. De gehele propositie wordt op de gekozen doelgroep, bestaande uit één of meerdere 

segmenten, gericht. Bijvoorbeeld Zeeman richt zich op het segment van huishoudens met een 

beperkt inkomen en De Bijenkorf op een segment met een duidelijk hoger inkomen. De 

vergelijkingssite Kelkoo richt zich op het segment van mensen die willen weten waar ze het 

allergoedkoopste product kunnen vinden maar ook op mensen die producten naar kwaliteit en 

service met elkaar willen vergelijken. De social group LinkedIn richt zich op zakelijke netwerken 

terwijl Facebook zich meer richt op particulieren die met familie en vrienden willen communiceren. 

Tot slot kiest een bedrijf een unieke en relevante positie voor het eigen aanbod kiezen, rekening 

houdend met de gekozen doelconsumenten. Positionering kan worden gedefinieerd als de manier 

waarop belangrijke kenmerken van een product door de doelgroep worden beoordeeld, of de plek 
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die het product in relatie tot concurrerende producten in gedachten van de consument inneemt. Zie 

voor een verdere beschrijving van het positioneren paragraaf 5.4.  

De eerste twee stappen in het S-T-P proces behoren tot een strategische keuze van een doelgroep. 

De derde stap in het proces is de strategische keuze van positioneren.  

5.3 Propositie 

Onder de propositie wordt het totale aanbod van waarde verstaan. Het kiezen van een propositie is 

één van de vier strategische keuzes en kan dan ook niet los worden gezien van de andere drie in te 

vullen keuzes.  

Bij het eerste idee van het businessmodel is er een value proposition geschetst: het aanbod dat voor 

een bepaalde doelgroep is ontworpen. De waardepropositie is zelfs met het value propostion design 

nog aangescherpt: de behoeften van klanten zijn beschreven en er is reeds gekeken of het aanbod op 

deze behoeften afgestemd is. Na de eerste afstemming is de markt en het consumentengedrag 

beschreven en geanalyseerd. In de strategiefase is het nu van belang om de value proposition vast te 

gaan leggen: kiezen van de onderdelen binnen het aanbod van waarden. In paragraaf 2.2.3 is al 

beschreven dat het aanbod van waarden niet alleen bestaat uit een fysiek product, maar ook uit 

aanvullende diensten. Een product wordt gedefinieerd als het geheel van materiële en immateriële 

eigenschappen van een goed of dienst58. Het gaat dus niet alleen om het tastbare fysieke product, 

maar om alle waarden die het aanbod vertegenwoordigen voor de consument. Peter en Olson59 

geven een overzicht, zie tabel 5.2, van de verschillende betekenissen voor consumenten aan een 

product. 

Tabel 5.2 Productbetekenissen 

Typering Omschrijving 

Aansluiting In hoeverre past het product bij de bestaande affecties en cognities en 

het bestaande gedrag van de consument 

Symboliek Wat betekent het product voor de consument. Dan gaat het niet alleen 

om het functionele, maar ook om de psychologische en sociale betekenis 

Voordeel In welk opzicht is het product beter dan dat van de concurrenten 

Eenvoud Is het product gemakkelijk te gebruiken 

Zichtbaarheid Komen consumenten veel of weinig in de nabijheid van het product 

Risico Kunnen consumenten het product proberen zonder al te veel risico te 

lopen 

 

Peter en Olson onderscheiden drie soorten productcategorieën: 

1. Product als een bundel van attributen. Elk product heeft specifieke kenmerken zoals 

concrete kenmerken (fysieke kenmerken van een product zoals materiaal en afmetingen) en 

abstracte kenmerken (subjectieve kenmerken van een product zoals zachtheid, kwaliteit en 

comfort). 
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2. Product als een bundel van voordelen. Een product wordt door consumenten gezien als 

ervaren voordelen zoals: fysiologische voordelen (eten van een hamburger stilt de honger), 

fysieke voordelen (auto brengt iemand snel op de plaats van bestemming, föhnen droogt 

snel de haren), psychologische voordelen (het gevoel dat een product geeft, shampoo maakt 

aantrekkelijker) en sociale voordelen (deze kleding vinden de anderen erg leuk). 

Consumenten denken over de positieve en negatieve gevolgen van productgebruik als 

mogelijke voordelen of potentiële risico’s. 

3. Product als een bundel van behoeftebevrediging. Een product kan ook gezien worden als een 

bundel van waarden voor een persoon. Dat kunnen fysieke waarden, instrumentale, 

psychologische waarden.  

 

Onder producten wordt verstaan: materiële objecten, diensten, personen, plaatsen, organisaties en 

ideeën. Dit betekent dat niet alleen tastbare goederen zoals een iPad producten zijn. De term 

product wordt in ruime zin gebruikt zodat een Adidas-schoen, een Samsung smartphone, een café-

macchiato van Starbucks, een vakantie in Zuidwest Engeland, een beleggingsadvies van Binck, de 

stad Rotterdam allemaal producten zijn. Diensten zijn producten die niet materieel zijn. Een dienst 

bestaat uit een activiteit en een benefit die wordt aangeboden: het knippen van haar, een 

hotelovernachting enz. Diensten zijn immaterieel en ontstaan wanneer een vrager de activiteit 

afneemt. Via een website kan er een vliegticket worden besteld; de dienst wordt pas afgenomen of 

verbruikt zodra de persoon die het ticket heeft besteld het vliegtuig instapt en zich naar de 

bestemming laat vliegen.  

Tussen producten en diensten bestaat er niet een harde grens. Ieder product heeft materiële en 

immateriële elementen in zich. En iedere dienst heeft naast de immateriële waarden ook materiële 

waarden. Shostack60 heeft het in 1977 voorgesteld als een glijdende schaal of continuüm. Aan de 

linkerzijde staan de uitsluitend tastbare producten, die overigens zeldzaam zijn, aan de rechterzijde 

de zuivere diensten, die ook zeldzaam zijn omdat diensten fysiek worden gemaakt.  

Een betaalrekening bij een bak wordt inzichtelijk gemaakt door middel van een bankpasje en een 

online overzicht. Tussen de twee uitersten staan de talrijke, min of meer, gemengde vormen. Het 

gaat om de tastbaarheid van het product. Tastbare en niet-tastbare elementen vormen het product. 

Figuur 5.4 geeft een voorbeeld van het continuüm van Shostack.  

Zoals hierboven is beschreven is een product of dienst een bundel van attributen of voordelen of 

waarden (behoeftebevrediging). Het is het beste om het product te zien vanuit de behoefte van de 

consument. Die consument ziet het materiële en immateriële van het product of de dienst, maar ook 

de prijs en de plek waar het product gekocht kan worden. Bovendien ziet en hoort de consument 

reclame over het product. Dat betekent dat het product uit meerdere lagen bestaat. In de marketing 

wordt de value proposition vertaald in de marketingmix. Dat zijn marketinginstrumenten waarmee 

de organisatie (de webshop) de strategie kan implementeren. De belangrijkste marketingmixtools 

zijn ingedeeld in vier groepen, de zogenaamde vier P’s61: product, prijs, plaats en promotie.  
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Figuur 5.4 Een voorbeeld van het continuüm van Shostack met betrekking tot de tastbare en niet-

tastbare elementen in een product. 

 

Om een waardepropositie te vervullen is er een product nodig om een behoefte te bevredigen. De 

prijs van het product kan aangeven voor welke doelgroep het product is, of de prijs geeft aan dat het 

product van een hoge kwaliteit is. De prijs als marketinginstrument is essentieel omdat met de prijs 

er een bepaalde positie ingenomen kan worden. Misschien is een algemene spijkerbroek wel van 

dezelfde kwaliteit als een spijkerbroek van Diesel. De prijs van een Diesel DAGH 0076J62 is € 229 (juni 

2018) en die van een heren jeans63 van de Zeeman € 9,99 (juni 2018). Natuurlijk is er een verschil 

tussen deze jeans qua uitstraling e.d., maar de prijs geeft ook al aan dat mogelijk de kwaliteit van de 

Diesel hoger is dan de kwaliteit van de Zeeman jeans, terwijl de stof hetzelfde is. Op welke manier 

het aanbod bij de klant komt, behandelt het marketingmix instrument ‘plaats’. En tenslotte is er 

promotie met de doelgroep om te overtuigen dat er een waarderuil kan plaatsvinden. De vier P’s 

staan in tabel 5.3 uitgewerkt. 

5.4 Product 

Er zijn drie productniveaus64 waarbij elk niveau meer waarde voor de klant toevoegt. In figuur 5.5 

worden de drie productniveaus weergegeven. Het kernproduct is het eerste niveau en geeft 

antwoord op de vraag: wat koopt de koper in feite. Het gaat om het product dat de behoefte van de  
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Tabel 5.3 Onderdelen van de 4 p’s voor een webshop 

Product Prijs Plaats  Promotie 

Aanbod Soort prijs Webshop Design 

Kernproduct(en) Kortingen Kanalen social media Experience 

Webshop Opbouw prijs Ondersteuning SEO 

Kwaliteit Verzendkosten Klantenservice Betrouwbaarheid 

Functionaliteit Betalingsmogelijkheden Retourafhandeling  

Navigatie  Webcare  

Assortiment  Reviews  

Garanties  Voorraad  

Verpakking  Transport  

Co-creatie  Vindbaarheid  

Bundeling    

Merkontwikkeling    

  

afnemer invult. Het kernproduct is de oplossing of een verzameling van benefits die de klant verwerft 

wanneer het product wordt aangekocht. Het tweede niveau omvat het tastbaar product, dat zijn de 

componenten van het product die fysiek waarneembaar zijn. Dan gaat het om het kwaliteitsniveau, 

de stijl, de functies, de verpakking en de merknaam. Ten slotte is er een uitgebreid product dat wordt 

gecreëerd rondom het kern- en tastbaar product. Het gaat om de ondersteunende dienstverlening 

en benefits, maar ook om de merkbeleving en de service. Bij een webshop is er in feite sprake van 

twee dimensies voor het product. In de eerste plaats gaat het om de webshop zelf en de tweede  

 

Figuur 5.5 De verschillende niveaus van een product 
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dimensie is het aanbod van de producten binnen de webshop. Bol.com heeft in een korte tijd een 

naam gevestigd in Nederland. Bol wordt gezien als een online warenhuis met diverse producten. Bol 

is een dienst (Bol biedt een plek voor aangeboden producten) met een eigen bekendheid. Wanneer 

een consument aan een te kopen product denk, is de kans groot dat er aan Bol.com wordt gedacht. 

Naamsbekendheid voor een webshop is dus van groot belang. In de eerste jaren van haar bestaan 

was de naamsbekendheid van Coolblue erg laag. Eigenlijk was Coolblue een verzameling van meer 

dan driehonderd domeinnamen onder de naam Coolblue. De bezoekers kwamen daardoor niet 

direct in de webshop, maar juist door zoekresultaten werd de gebruikers verwezen naar één van de 

webshops binnen Coolblue. In 2018 heeft Coolblue besloten om de afzonderlijke domeinnamen om 

te zetten naar een algemene webshop ‘Coolblue’, waarbinnen onder andere alle elektronica gekocht 

kan worden. De producten binnen Coolblue komen van allerlei aanbieders (merknamen als Samsung, 

HP enz.) In principe heeft Coolblue geen zeggenschap over deze producten. 

 

5.4.1 Webshop 

De webshop is de online omgeving waarbinnen afnemers producten kunnen zien, vergelijken en 

kopen. De drie niveaus van een product kunnen op een webshop betrekking hebben. Het 

kernproduct is de online plek voor bepaalde producten waar consumenten behoefte aan hebben. Die 

online plaats heeft een vormgeving, functionaliteiten, een kwaliteitsniveau, een merknaam en de 

verpakking van de webshop is de experience die de gebruiker kan ervaren. Bij de verkoop van 

vliegtickets is goed te zien dat de webshop een merk op zichzelf is. Diverse bedrijven, publishers of 

affiliates, bieden tickets aan van vliegtuigmaatschappijen. De tickets komen uit een affiliatenetwerk 

en dus is er weinig verschil in het aanbod van de tickets op de verschillende affiliates zoals 

Vliegtickets.nl, tix.nl, cheaptickets.nl enz.  

De webshop is een product op zich. Door een bepaalde positionering van de webshop, welke tot 

uiting komt in vormgeving, naam en experience heeft iedere vliegticket webshop een eigen plek in de 

markt. Vooral door promotie wordt de naamsbekendheid vergroot en komen consumenten direct op 

een webshop van vliegtickets. Er ontstaat een ‘gevoel’ bij afnemers over de kwaliteit en de voordelen 

van de webshop.  

Om onderscheidend te zijn kan de webshop zich richten door een bijzondere navigatie of een 

bijzondere zoekfunctie, waardoor het voor bezoekers makkelijker wordt om te zoeken. Maar zeker 

ook de vormgeving zorgt voor een onderscheidend vermogen. Cheaptickets laat blijken in de 

naamgeving van de webshop en ook de huisstijl (blauw en geel) dat ze mogelijk altijd goedkoop zijn. 

Daar maken veel internetkopers gebruik van. In 2016 was de omzet van de internationale online 

reisorganisatie Travix, waar Cheaptickets één van de vijf merken van is, 455 miljoen euro. Opvallend 

is dat bijna 30% van de bezoekers bij Travix direct op de website komt. Dat wordt ‘direct verkeer’ 

genoemd; drie op de tien bezoekers tikt de domeinnaam van de organisatie direct in, in plaats van 

dat er wordt gezocht via een zoekmachine. Bij vliegtickets.nl was de het directe verkeer in dezelfde 

periode iets meer dan 20%. Naamsbekendheid is van groot belang om kosten voor Google Ads 
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(betaalde zoekresultaten, voorheen AdWords) in de hand te kunnen houden. Merkontwikkeling van 

de webshop kan belangrijk zijn, waarbij merkontwikkeling de strategie is die wordt bepaald om een 

merk succesvol in de markt te positioneren. Met andere woorden: merkontwikkeling, of brand 

design, is het vormen van het merk en het vormgeven van het merk en uitwerken van de 

merkuitingen65. Wanneer een merk (webshop) bekend is, dan komen klanten terug en zullen eerder 

geneigd zijn direct naar de webshop te gaan dan dat zij zoeken via een zoekmachine.  

5.4.2 Productaanbod 

Het productaanbod is de tweede dimensie van het marketingmixinstrument ‘product’ bij een 

webshop. De keuze van het aanbod in de webshop valt onder het ‘productaanbod’. Met de keuze 

van producten kan een webshop zich profileren of een positionering verwerven. Heeft de webshop 

veel verschillende merken of artikelen in voorraad? Of kiest de organisatie er juist voor om een 

selectief aanbod van meer luxere goederen in de webshop te plaatsen. Een andere term voor het 

productaanbod is ‘het assortiment’, dat is het totaal van productgroepen en producten dat wordt 

aangeboden. Daar zijn een paar factoren van belang: 

 De breedte van een assortiment: het aantal verschillende productgroepen en producten. 

 De lengte van een assortiment: het totaal aantal artikelen dat wordt aangeboden. 

 De diepte van een assortiment: geeft aan hoeveel versies er van elk product zijn. 

 De consistentie van een assortiment: geeft aan in welke mate de producten verwant zijn aan 

elkaar. 

Om het productaanbod zo te maken dat het moeilijker wordt om het product te vergelijken met 

andere producten kan er gekozen worden voor bundeling. Dat betekent dat er pakketten worden 

samengesteld van verschillende deelproducten. Bijvoorbeeld in de reisbranche is het heel 

gebruikelijk om pakketten van hotelovernachtingen, reis per vliegtuig, autohuur en activiteiten in één 

pakket te bundelen en te verkopen. Het samenvoegen van verschillende deelproducten kan ook een 

waardevermeerdering leveren.  

5.4.3 Tastbare product 

Zowel de webshop zelf als de producten die worden verkocht via de webshop moeten ‘tastbaar’ 

gemaakt worden. Dat kan door een merknaam te creëren en door de verpakking herkenbaar te 

maken. De oranje bol binnen een hemelsblauw vlak is de herkenbaarheid voor Coolblue geworden. 

Door de dozen als verpakkingsmateriaal een tweede leven te geven, zoals Coolblue dat noemt, 

ontstaat er ook een herkenbaarheid. De vormgeving van de webshop kan zorgen voor een 

tastbaarheid van het aanbod en de webshop. De webshop en het product is het eerste dat er gezien 

wordt door de bezoeker van de webshop en daarmee wordt de eerste indruk gevormd.  
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5.4.4 Verrijkte product 

Allerlei activiteiten en diensten kunnen worden toegevoegd aan het product, zoals garanties, 

thuisbezorging enz. Deze diensten kunnen het aanbod waardevoller maken en daardoor meer 

onderscheidend.  

5.4.5 Producten en co-creatie 

Door een interactieve mogelijkheid te bieden, kunnen producten in een webshop een geheel nieuwe 

dimensie krijgen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van mass customisation, wat inhoud dat een 

product wat normaal in massa wordt geleverd, nu op maat kan worden gemaakt voor de afnemer: 

kleding of een auto of een computer. Het op maat maken van een product, in samenwerking met de 

klant, is co-creatie. De koper heeft dan invloed op het te leveren product.  

Het is redelijk eenvoudig om een product samen te laten stellen door de consument zelf. Met een 

keuzemenu kan de consument zelf een product samenstellen. Op Dell.nl kan de gebruiker in een 

aantal te doorlopen stappen een eigen computer samenstellen. Ook kunnen product worden 

gepersonaliseerd. Op de website van Nike kan er een eigen schoen worden samengesteld. Op 

Hallmark.nl kan de consument een eigen kaart samenstellen, met ook eigen foto’s, en deze 

verzenden.  

5.5 Prijs 

In de marketingmix speelt de prijs een belangrijke rol. De prijs van een product moet zodanig zijn dat 

de organisatie de gemaakte kosten terugverdient en ook een redelijke winst maakt. De ‘laagst 

mogelijke prijs’ is niet altijd de beste prijs, omdat de consument soms bereid is om meer te betalen 

voor een product dat hem of haar toegevoegde waarde biedt. Coolblue onderscheidt zich door een 

groot assortiment en een hoog serviceniveau maar niet door het bieden van de laagste prijzen. 

Lagere prijzen kunnen leiden tot minder inkomsten en dit kan betekenen dat er ook minder service 

wordt geboden om kosten te besparen. Dat kan op zich weer leiden tot dalende herhalingsaankopen. 

Met een hogere prijs kan de webshop meer winst maken, waarmee weer meer service ingezet kan 

worden. Er ligt dus een logisch verband tussen de prijs en de waardepropositie. 

Onder het prijselement van de marketingmix valt het vraagstuk rond het vaststellen van prijzen voor 

producten en diensten. Binnen de marketingmix hangen prijs en product nauw met elkaar samen. De 

prijsstelling is immers rechtstreeks verbonden met de productsamenstelling en dus met de kostprijs 

om het product te fabriceren. Ook de hoeveelheid verkochte producten heeft invloed op de 

mogelijke prijsstelling: bij een grotere schaal kan er meestal goedkoper worden gefabriceerd of 

ingekocht. 

Binnen het element prijs kan er met verschillende onderdelen worden gevarieerd. Bijvoorbeeld het 

geven van kortingen bij grotere hoeveelheden. Veel webshops hanteren gratis verzending bij een 

bepaalde minimale prijs. Of er kunnen garanties worden gegeven, meer service, wanneer er een 
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extra bedrag wordt betaald. Er kunnen tijdelijke prijsverlagingen worden aangeboden, aan klanten of 

juist aan niet-klanten, om hen over te halen het product een keer te proberen.  

5.5.1 Prijsstellingmethoden 

De prijs die een webshop vraagt voor de producten is over het algemeen hoger dan de inkoopprijs 

van de producten. Wanneer er alleen affiliate-opbrengsten zijn, zal de prijs de gegeven adviesprijs 

zijn van de adverteerder. In hoofdstuk zes worden de bedrijfseconomische aspecten (omzet, prijzen 

enz.) behandeld. Om de prijzen te bepalen, kan er gekozen worden uit een aantal methoden:  

 Cost-plus pricing. Hierbij wordt een winstmarge toegevoegd bovenop de inkoopkosten of de 

kostprijs van het product.  

 Target-profit pricing. Dit is een verfijndere prijsmethode waarbij wordt gekeken naar de 

vaste en variabele kosten in relatie tot inkomsten bij verschillende verkoopvolumes en 

eenheidsprijzen. Met deze methode kan voor de verschillende combinaties het break-even 

bedrag worden berekend: dat is de prijs waarbij de kosten terugverdiend worden.  

 Competition-based pricing. Bij deze methode wordt de prijs vastgesteld op basis van een 

analyse van de prijs van de concurrenten. Wanneer er meerdere en verschillende producten 

in een webshop worden verkocht, kunnen een paar producten tegen een lagere prijs worden 

verkocht en voor andere producten in het assortiment geldt dan vaak een andere methoden, 

zoals target-profit prijzen. 

 Market-oriented pricing. Hierbij wordt uitgegaan van de respons op prijsveranderingen door 

de klanten in de markt. Er zijn twee methoden. Premium pricing (of skimmen van de markt) is 

het vaststellen van een hogere prijs dan de concurrenten. Dat werkt alleen als het product 

zich duidelijk onderscheidt doordat het bijvoorbeeld zeer innovatief is, duidelijke 

gebruiksvoordelen biedt of omdat het merk een meerwaarde heeft voor de consument. 

Penetration pricing is het vaststellen van een prijs net iets onder die van de prijzen van de 

concurrenten om ofwel de vraag te stimuleren ofwel de penetratie te vergroten. Deze 

aanpak wordt veel gebruikt door bedrijven om klanten te werven.  

5.5.2 Online prijsbeleid  

Het is voor de consument relatief eenvoudig om producten en prijzen met elkaar te vergelijken. Dat 

betekent dat het lastig is om een hogere prijs te vragen voor eenzelfde product van de concurrenten. 

Om een hogere prijs dan een concurrent te vragen voor een product, moet er een duidelijk 

onderscheid zijn, zoals een betere service of een snellere gratis verzending. Een groot voordeel bij 

online verkopen is dat er informatie van klanten kan worden opgeslagen. Daar kan met het 

prijsbeleid rekening mee worden gehouden. Er zijn nog een paar ontwikkelingen waar rekening mee 

gehouden moet worden bij het online prijsbeleid: 

 De effecten van verhoogde prijstransparantie. Doordat de prijzen zichtbaar zijn, kunnen deze 

worden vergeleken. Daardoor is er een prijsdruk ontstaan. Voor producten waar weinig 
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verschillen zichtbaar zijn, zal de consument snel kiezen voor de laagste prijs. Het is niet van 

belang wie er levert. De vergelijkingswebsites zorgen ervoor dat de webshops waar een 

product wordt geleverd op een rijtje worden gezet. Dezelfde prijstransparantie zorgt er ook 

voor dat er producten (bundeling) worden aangeboden die niet te vergelijken zijn: 

productcombinaties bijvoorbeeld.  

 Andersoortige prijsmethoden. Een webshop kan werken met vaste of variabele prijzen. Maar 

er kan ook, online, met veilingen worden gewerkt. Bij een veiling is er sprake van biedingen 

en acceptaties, vraag en aanbod. Zoals te zien is op eBay en marktplaats.nl of 

vakantieveilingen.nl. Een andere methode is die van aggregated buying. Hierbij is sprake van 

een groep consumenten die samen inkopen en op die grond kortingen bedingen bij 

leveranciers. Een voorbeeld hiervan is unitedconsumers.com. Maar ook het omgekeerde is 

mogelijk: een leverancier biedt een korting als er voldoende kopers zijn (Groupon). 

 Dynamisch prijzen. Het is technisch mogelijk om te kiezen voor dynamisch prijzen. Dit 

betekent dat een webshop aan een bepaalde groep klanten andere prijzen biedt dan aan 

andere: bijvoorbeeld door nieuwe klanten automatisch korting op de eerste drie gekochte 

artikelen te geven. Dit moet echter zeer goed overwogen worden.  

5.5.3 De rol van verzendkosten 

De verzendkosten voor het leveren van de gekochte goederen is een belangrijk onderdeel van de 

kosten. Het verzenden van goederen kost geld. Het door de consument laten betalen van de 

verzendkosten, werpt een drempel op. Een voorbeeld in het boek Free van Chris Anderson66 heeft 

betrekking op de webgigant Amazon. De kracht van het woord ‘gratis’ is zo groot, dat toen Amazon 

dit woord introduceerde in Europa de omzet zeer sterk toenam. In diverse onderzoeken geeft de 

consument aan dat er verwacht wordt geen verzendkosten hoeven te worden betaald. In de praktijk 

blijkt dat de consument er niet heel veel moeite mee heeft om dat wel te doen. De rol van 

verzendkosten is ondertussen wel een marketingtool geworden. De hoogte van de verzendkosten is 

afhankelijk van verschillende factoren, zoals: 

 De markt: zijn er veel concurrenten of niet? Wat doen zij?  

 Het type product:  voor een schaars product of een product dat de consument uit noodzaak 

moet aanschaffen kunnen er eerder verzendkosten in rekening worden gebracht.  

 De prijs van het product: het ligt aan de marge van een product of er wel of geen 

verzendkosten doorberekend moeten worden.  

 Afspraken met de bezorgdienst: het aantal orders per dag creëert een 

onderhandelingspositie met de bezorgdienst. De kosten kunnen dan eventueel omlaag.  

 Het land: in het ene land, zoals Duitsland, zijn verzendkosten normaal, in een ander land, 

zoals Nederland, ligt dat weer anders.  
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Vossenberg geeft in een blog op Frankwatching67 vier strategieën die kunnen worden gevolgd bij de 

verzendkosten:  

 Strategie 1: Gratis verzending. Dit is een sterk onderdeel van de waardepropositie. Met voor- 

en nadelen. De voordelen zijn dat klanten loyaler zullen zijn en er eerder bestellingen zullen 

plaatsvinden. Een nadeel is: meer retourzendingen doordat de klant sneller besteld, omdat 

het gratis is.  

 Strategie 2: Verzendkosten tot aan een drempelbedrag. Boven een vastgesteld 

drempelbedrag zijn er geen verzendkosten. Het optimale drempelbedrag is lastig te bepalen.   

 Strategie 3: Een vast bedrag aan verzendkosten. Er wordt altijd een vast bedrag aan 

verzendkosten gerekend, ongeacht het product dat wordt gekocht. De HEMA rekent altijd  

€ 3,95 per bestelling.  

 Strategie 4: De hoogte van verzendkosten is variabel. Verschillende factoren zoals snelheid, 

afstand, gewicht, tijd en bezorgen of afhalen, bepalen de hoogte van de verzendkosten. De 

keuze kan aan de koper worden gelaten.  

Ongeveer een kwart van de 200 grootste online retailers biedt standaard gratis verzending aan voor 

de standaard bezorgmethode. Het ligt echter ook aan de branche of gratis verzending standaard is. 

Bedrijven in de branche ‘electronics en telecom’ bieden relatief het vaakst standaard gratis 

verzending, volgens de Twinkle 10068. Figuur 5.6 geeft de verschillende opties van de typen van gratis 

verzending voor de retailers in Nederland.  

 

Figuur 5.6 De typen van gratis verzending. 

Bron: Twinkle 100, 2017 
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5.5.4 Kortingen 

Het geven van kortingen kan een effect hebben op de omzet van een bedrijf. Het kan zo zijn dat er 

door middel van kortingen meer verkocht gaat worden van een bepaald product. Dit kan ook een 

nadelig effect hebben. Er komen makkelijk schommelingen in de vraag van het product. De 

doelgroep wacht af tot het bedrijf weer korting geeft, waardoor ze het product niet spontaan meer 

kopen. Het geven van kortingen aan bestaande klanten is een goede manier van klantenbinding. De 

andere kant van de medaille kan zijn dat zelfs de bestaande klanten wachten totdat het mailtje met 

de korting er is. Het kledingmerk PME geeft een pre-sales korting om de bestaande klanten (die de 

mail van PME willen ontvangen) te stimuleren een aankoop te doen uit de nieuwe collectie.  

Hieronder staan verschillende kortingen die aangeboden kunnen worden: 

1. Seizoenskorting. Dit wordt aangeboden om de verkoop van seizoengevoelige 

producten beter te verspreiden over het gehele jaar. 

2. Kwantumkorting. Een kwantumkorting wordt gegeven over grote orders. Hierbij 

loopt het kortingspercentage op naarmate er meer wordt gekocht. 

3. Betalingskorting. Deze korting wordt gegeven wanneer een betaling contant of 

binnen een bepaalde termijn wordt voldaan. 

Verder zijn er kortingen voor bestaande en loyale klanten en voor het aanbrengen van nieuwe 

klanten.  

5.5.5 Betalingsmogelijkheden 

Voor de keuze van betalingsmogelijkheden, zijn er diverse mogelijkheden: op rekening, iDeal, 

creditkaart enz. Elke betalingsmogelijkheid die wordt aangeboden kost geld, daarom is het van 

belang om de mogelijkheden die worden geboden af te stemmen op de klantengroep. De betaling op 

een webshop gebeurt doorgaans vooraf, dat is anders dan in een fysieke winkel waar de betaling 

direct een waarderuil is met het product. Juridisch moet een webshop ook een betaling achteraf 

aanbieden wat inhoudt dat de webshop eerst het product verstuurt en de koper bij ontvangst het 

product betaalt. Er is een duidelijke risico verschil tussen vooraf en achteraf betalen. Bij vooraf 

betalen ligt het risico bij de afnemer, terwijl bij achteraf betalen het risico bij de verkoper ligt.  

Het internationale karakter van een webshop heeft invloed op de keuze van de 

betalingsmogelijkheden. Zodra een webshop ook in België wordt gebruikt, zal er een uitbreiding 

moeten zijn met Bancontact (voorheen bekend als Mister Cash) omdat iDeal niet bekend is in België 

en de afhandeling van de internationale betaling niet met iDeal uitgevoerd kan worden.  

Bij het bepalen van de prijs kan er ook rekening gehouden worden met de kosten van late 

betalingen. Wanneer er bijvoorbeeld wordt gekozen voor betaling achteraf, kan het zijn dat de 

verkoper pas na een paar weken het geld binnen krijgt. De verkoper financiert daarmee het product 

en een financiering kost geld. In principe kan de verkoper ervoor kiezen om een ‘rente’ te laten 



 

 
93 

betalen voor het achteraf betalen (financieringskosten). De verkoper kan er ook voor kiezen om een 

kleine korting te geven bij een directe betaling.  

5.6 Plaats 

Onder het marketingmixelement ‘distributie’ vallen alle inspanningen die nodig zijn om een product 

of dienst in fysieke zin aan de consument te leveren. Ook bij de distributie kunnen de onderwerpen 

die tot het distributiebeleid horen worden onderverdeeld in de webshop en de producten binnen de 

webshop.  

Een organisatie kan op verschillende manieren de producten aan de consument leveren: ten eerste 

kan een organisatie een eigen webshop onderhouden, maar zij kan ook haar producten door middel 

van affiliatemarketing laten verkopen door derden. KLM verkoopt direct haar vliegtickets op 

KLM.com, maar zij verkoopt ook vliegtickets via elke webshop die de klm-vliegtickets in hun 

assortiment opnemen door ze uit een affiliatenetwerk te halen. Bij vliegtickets gaat het om de 

verkoop van een dienst, die niet in voorraad hoeven worden genomen. Wanneer het gaat om meer 

fysieke producten, dan zal er een ook keuze gemaakt moeten worden waar de producten in voorraad 

opgeslagen moeten worden. Daarom zijn voorraadkosten een belangrijk onderdeel van de 

prijsvorming. Er moet een keuze worden gemaakt welke organisatie deze kosten voor haar rekening 

neemt.  

Een organisatie die producten levert aan een webshop kan de producten op afroep verzenden, maar 

kan ze ook verkopen aan de webshop die dan de producten in voorraad moet nemen. Bij een 

webshop hoort tot het distributiebeleid ook het organiseren van de opslag van goederen, het 

transport, levering en eventueel retourzendingen, oftewel de fulfilment van producten.  

5.6.1 Fulfilment  

Fulfilment betekent het afhandelen van orders uit webshops. De definitie is: “Verwerking van 

goederen na een transactie via internet: inslag en opslag, verzamelen, verpakken en verzenden van 

goederen naar de opgegeven adresgegevens”.   

Producten worden ontvangen van leveranciers. Daar begint het fulfilment-proces. Deze ontvangst 

wordt inslag of inbound genoemd. Wanneer er door gebruikers van de webshop een order wordt 

geplaatst in de webshop komt deze order in het warehouse management systeem (WMS). De 

producten worden daarna  ‘gepicked’, verpakt en voorzien van een etiket en pakbon. Fulfilment is 

dus de afhandeling van het logistieke proces vanaf de ontvangst van producten en de plaatsing van 

een order tot aan de overhandiging van de bestelling door de bezorger aan de deur. Fulfilment wordt 

ook wel e-commercelogistiek genoemd. De retourverwerking hoort daar ook bij.  

Onderdelen van fulfilment zijn: 

 Warehousing: inslag, opslag en voorraadbeheer van goederen 

 Distributie: Uitslag, transport, Track & Trace, export en douaneafhandeling 

 Retouren: Retourverwerking, reparatie & recyclen, marktplaatsen & veilingen 
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 ICT: Systeem & ketenkoppeling, rapportage & informatie 

 Service: Orderafhandeling, assembleren & installeren, kwaliteitscontrole, (her)verpakken & 

labellen, bevoorrading, klantenservice 

Bij de aflevering van de producten die gekocht zijn in de webshop, is de zogenaamde ‘last-mile’ een 

punt van zorg. De last mile is de term die wordt gebruikt om de beweging te beschrijven van de 

goederen van de laatste transport hub naar de finale bestemming. Bij e-commerce is de last mile een 

belangrijk onderwerp voor het management. Doordat de aankoop en de levering gescheiden is, zal 

het management van de webshop beslissingen moeten nemen op welke manier de last mile wordt 

overbrugd: 

 Zelf afleveren of uitbesteden aan een logistieke dienstverlener; 

 Afleveropties aanbieden; 

 Zichtbaarheid in de last mile; 

 Inzicht door track-and-trace in de last mile. 

De eerste keuze voor een webshop is de vraag of de bestellingen moeten worden uitbesteed aan 

logistieke dienstverleners zoals PostNL en DHL of dat de webshop het zelf zal moeten doen. Eén van 

de belangrijke afwegingen daarbij is de mate waarin het afleveren van het product onderdeel vormt 

van de beleving van de consument. Een consument koopt een product op een webshop en heeft 

daarbij een verwachting voor een zekere service. Wanneer het product door een heel andere 

organisatie wordt afgeleverd met een service die niet werd verwacht, heeft dat invloed op de 

beleving van de webshopaankoop. De webshop heeft bij uitbesteding van het pakket geen invloed op 

die service van de gekozen organisatie. Het kan zijn dat de afnemer niet thuis is en het pakket niet of 

bij de buren wordt afgeleverd. Het enige dat de bezorgdienst namelijk doet, is het afleveren van de 

producten. Daar komt verder geen inleving of beleving bij, terwijl het afleverbedrijf wel het ‘gezicht’ 

van de verkopende webshop is.  

In 2016 besloot Coolblue om complexe bezorging naar zich toe te halen69. Voor Coolblue zijn dat 

grotere producten, waarbij er meerdere mensen in een huis binnengaan en het product afleveren en 

zelfs plaatsen. Het is belangrijk dat de service en het imago van Coolblue niet onder druk komt te 

staan, doordat er ‘vreemden’ het product afleveren die niet de identiteit van Coolblue hebben. In 

april 2018 heeft Coolblue ook de CoolblueFiets gelanceerd in de steden waar zij ook een fysieke 

winkel hebben. Met deze nieuwe bezorgservice wil Coolblue haar klanten heel erg blij maken, zoals 

zij zelf aangeven op de website70. Door zelf te gaan afleveren, kan Coolblue volgens haar eigen missie 

leveren.   

Ook de online supermarkt Picnic bezorgt de producten zelf aan huis. Zij doen dat niet volgens een 

‘taxidienst’, maar volgens een ‘busdienst’71: zij leveren binnen een wijk een paar keer per week en de 

afnemer kan kiezen in welke rit hij of zij de producten afgeleverd willen hebben. Het voordeel voor 

Picnic, door te leveren met een eigen busje, heeft ook met de zichtbaarheid te maken in het 
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straatbeeld. Om de beleving voor de consument optimaal te maken, kan een eigen bezorgdienst van 

belang zijn.  

Uit consumentenonderzoek blijkt dat consumenten meerdere afleveropties wensen. De grootste 

ontwikkeling wordt verwacht bij same-day delivery in combinatie met avondlevering. Online retailers 

proberen zich te onderscheiden door het aanbieden van verschillende bezorgopties. In 2017 bood 

bijna twee derde van de 200 grootste retailers ‘next day delivery’ aan, bij 12% kon de klant het 

bezorgmoment zelf kiezen en 10% leverde dezelfde dag72. Een andere belangrijke optie is dat de 

retailers een afhaalpunt bieden; een eigen winkel (bol.com bij AH Supermarkt) of een andere winkel. 

Dit kunnen tevens de retourpunten voor de producten zijn.  

De verantwoordelijkheid van webshops is om de checkout van de webshop zodanig in te richten dat 

de afnemer eenvoudig een keuze kan maken uit de aangeboden afleveropties. In 2014 publiceerde 

de Engelse bank Barclays een onderzoek naar de afleverwensen van de online consument73. 

Thuislevering blijkt daarin nog steeds veruit de belangrijkste afleveroptie voor de online consument. 

Ruim 80% van de ondervraagde consumenten maakte gebruik van thuislevering.  Ongeveer 19% van 

de online kopers maakte gebruik van het afhalen in een fysieke winkel en 9% bij een landelijk 

afhaalpunt. Deze cijfers zijn van de Engelse markt en een paar jaar oud. De ontwikkelingen gaan snel 

en er zullen steeds nieuwe afleverwensen zijn en nieuwe initiatieven.  

Online aankopen kunnen worden gevolgd vanaf het begin van de aankoop tot aan de aflevering. Alle 

belangrijke stappen worden digitaal vastgelegd. Dat betekent dat er veel data is waardoor de 

organisatie een bron voor managementinformatie heeft. Deze informatie kan worden gedeeld via 

track-and-trace, maar er kan ook worden gekozen om dat niet te doen. Wanneer een webshop kiest 

voor een positionering als Customer Intimacy (zie paragraaf 5.9) dan verwacht de consument inzicht 

in de staat van de aflevering. In welke mate die wordt gegeven is mede afhankelijk van de data die is 

en wordt vastgelegd. Ook bij het geven van inzicht in de aflevering is het belangrijk wie die informatie 

geeft: de leverancier zoals PostNL of de webshop zelf. Wanneer de webshop zelf de informatie 

levert, zal de ICT optimaal moeten zijn; de webshop geeft er wel mee aan dat zij verantwoordelijk zijn 

voor de levering van de gekochte producten. De retailer is primair verantwoordelijk voor het 

verschaffen van track-and-trace informatie. Door track-and-trace ontstaat er transparantie bij de 

afhandeling en goederenstroom.  

5.6.2 ICT en e-fulfilment 

Het orderpicken en inpakken van de goederen die worden gekocht bij een webshop en de distributie 

van deze goederen naar de afnemer wegen financieel het zwaarst in de fulfilmentketen. Wanneer er 

diverse afleveropties worden aangeboden op de webshop heeft dat invloed op het voorraadbeheer: 

gegevens komen uit verschillende systemen en moeten worden samengevoegd. De mogelijkheden 

van omnichannel logistiek zorgen voor een sterke toename van de ICT complexiteit. Voor 

consumenten staat het niet vast via welk kanaal zij kopen en dat veroorzaakt complexiteit voor 

bijvoorbeeld het voorraadsysteem. Wanneer consumenten alleen via de webshop (winkelwagentje) 

kopen, dan is er sprake van een single kanaal. Zodra de consumenten via meerdere devices kopen in  
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Figuur 5.6 Bij e-commerce kunnen er meerdere kanalen zijn waarbinnen de producten worden 

gekocht. 

dezelfde webshop, maar wel kiezen voor een ‘eigen’ channel, dan is er sprake van ‘multi channel’. 

Zodra deze kanalen door elkaar worden gebruikt is er sprake van omnichannel e-commerce (zie 

figuur 5.6).  

Binnen de supply chain van e-fulfilment kan er veel ondersteunende software worden toegepast. 

Figuur 5.7 geeft een overzicht van de software die nodig is in e-commerce. Er is een Webshop  

Systeem waarin informatie van de producten en de aanvragen is opgenomen en de aanvragen. Dit 

systeem moet samenwerken met het WMS-systeem (Warehouse Management Systeem). Verder 

moeten deze systemen samenwerken met de ERP-systemen van de leverancier en van de retailer en 

de ICT-systemen van de transporteurs. Wanneer de fulfilment wordt uitbesteed, wordt het lastiger 

om de systemen op elkaar af te stemmen. Echter om op realtime basis te kunnen communiceren, 

zullen de systemen wel aan elkaar moeten worden gekoppeld.  

 

Figuur 5.7 Binnen de supply-chain zijn er diverse softwarepakketten nodig 
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5.6.3 Devices en platformen 

De manier waarop de producten bij de klanten en potentiële afnemers wordt gebracht is een 

onderdeel van de distributie. De basis voor het contact tussen de verkoper en de klant is een 

webshop. Om ook als mobiele webshop te kunnen fungeren, moet de webshop responsive zijn 

ontwikkeld en opgebouwd. Dit betekent dat de zichtbare content van de webshop afhankelijk wordt 

gemaakt van de device waarmee de content wordt geraadpleegd. In het eerste kwartaal van 2018 

werden de online bestedingen door afnemers voor 47% via de laptop gedaan, 30% via de desktop, 

13% via een tablet en 9% via de smartphone en 1% online in de winkel74. Uit deze cijfers blijkt dat de 

smartphone belangrijker wordt. Een jaar eerder waren de online bestedingen nog 7% via de 

smartphone. De verwachting is dat de aankopen via een smartphone alleen maar zullen toenemen.  

Naast de ontwikkelingen van de gebruikte devices, zijn de kanalen, zoals socialmediaplatformen, 

waarin er contact is met de afnemer ook van belang. Directe verkopen via Facebook of Instagram zijn 

in Nederland niet mogelijk, maar de platformen kunnen wel gebruikt worden als inspiratie en als een 

toegang tot de webshop.  

5.6.4 Klantenservice en webcare 

De klantenservice is belangrijk voor het imago van de webwinkel. Onder de klantenservice wordt 

verstaan de verleende service, de afhandeling van de bestelling, antwoorden op vragen en klachten 

en duidelijk zijn over retourbeleid. De klantenservice kan per mail, chat en telefoon. Omdat een 

webshop staat voor ‘altijd online’ en 24 uur per 7 dagen de mogelijkheid biedt om te kopen zal de 

bereikbaarheid van de klantenservice daarin mee moeten gaan. Een goede klantservice zorgt voor 

een hoge klanttevredenheid en loyaliteit van klanten. Echter kost de klantenservice ook veel tijd. Het 

is daarom belangrijk om de klantenservice goed te regelen. Welke klantenservice geboden kan 

worden, is afhankelijk van de gekozen strategie, van het product en van de verwachting van de 

gebruikers. 

Onderdelen en functies van de klantenservice zijn: 

 Een uitgebreide FAQ (Frequent Asked Questions) pagina waarin geen algemene vragen en 

antwoorden worden weergegeven, maar vooral die vragen die vaker gesteld zijn door de 

gebruikers.  

 Telefoon. Een telefoonnummer wekt vertrouwen bij de webshopbezoekers. Daarom is het 

van belang dat er duidelijk een telefoonnummer wordt gecommuniceerd binnen de 

webshop. Het telefoonverkeer kan ook worden uitbesteed aan een callcenter. 

 Mail. Om het beantwoorden van vragen en opmerkingen op een eigen gekozen te kunnen 

doen, is een mailfunctie binnen de webshop van belang. Het is wel van belang dat de mailer 

op de hoogte wordt gesteld van de stand van zaken.  
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 Chat. Op de webshop kan een chatfunctie worden geïnstalleerd. Het voordeel is dat er direct 

contact is met de gebruiker van de webshop. Het nadeel is dat er voortdurend een bezetting 

nodig is voor de chat.  

Voor de chatfunctie kan ook een chatbot, een geautomatiseerde gesprekspartner, worden gebruikt. 

Chatbots kunnen 24/7 klantenservice bieden. Ze kunnen worden ingesteld zonder Artificial 

Intelligence, maar ze kunnen ook worden uitgerust als een machine learning variant. Bij de eerste 

variant wordt een script geschreven van de meest voorkomende vragen, bij de tweede variant zijn er 

'intelligente computers met zelflerend vermogen'.  

5.6.5 Vindbaarheid 

Van groot belang is de vindbaarheid van de webshop, want om online verkopen te genereren, zijn er 

bezoekers nodig. De vindbaarheid kan gebaseerd zijn op twee strategieën en een combinatie 

daarvan: 

1. Verhogen naamsbekendheid. Wanneer een doelgroep bekend is met de webshop, zal de 

gebruiker direct naar de webshop gaan. About You, een online fashion store, heeft in 2017 

de markt in Nederland betreden met online en offline reclame gericht op de bekendmaking 

van de webshop (aboutyou.nl). Of de gebruikers de webshop vinden kan gemeten worden in 

de analytics van de webshop. Bij het onderdeel ‘acquisitie’ van Google Analytics is te zien 

waar de bezoekers van de webshop vandaan komen. Onder ‘direct’ wordt het aandeel 

bezoekers vermeld die direct op de webshop zijn gekomen door de domeinnaam in te tikken. 

Wanneer het percentage ‘directe acquisitie’ van het aantal bezoekers op de webshop hoog 

is, is de kans groot dat de naamsbekendheid hoog is, omdat de bezoekers dus direct in de 

webshop terechtkomen, zonder ergens op een link, een advertentie of een zoekresultaat te 

klikken.  

2. Vergroten vindbaarheid. Een groot deel van de consumenten zoekt via een zoekmachine. In 

Nederland is dat vooral de zoekmachine Google (90% via desktop en bijna 100% via 

smartphone en tablet75). Zodra de gebruiker een zoekterm intikt, krijgt de bezoeker een 

resultatenpagina te zien. Voor de te verkopen producten zal de webshop in deze 

resultatenpagina moeten staan. Dat kan door een advertentie te plaatsen (Search Engine 

Advertising), bij Google de zogenaamde Google Ads, op basis van de zoekterm die de 

gebruiker gebruikt, of door de webshop te optimaliseren op de zoektermen. Wanneer de 

webshop is geoptimaliseerd, zal de webshop in de zogenaamde organische zoekresultaten te 

vinden zijn. Bij het oriënteren op, maar ook bij de aanschaf van producten, maakt de surfer 

gebruik van een zoekmachine.  

De vindbaarheid van de webshop in een zoekmachine kan met diverse technieken worden beïnvloed. 

Ten eerste kan de programmeercode van de webshop worden gebruikt. Ten tweede kunnen er 

interne links in de webshop worden opgenomen en ten derde zijn externe links naar de webshop 

factoren die invloed hebben op de zoekmachines. Een zoekmachine indexeert pagina’s (webshop) op 
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zoektermen. Zodra er een zoekterm wordt ingetikt door een gebruiker die voorkomt op één van de 

pagina’s van de webshop, zal de webshop terechtkomen in de resultaten van de zoekmachine. De 

plaats op de resultatenpagina (rangorde) is afhankelijk van de mate waarop de zoekterm is gebruikt 

in de webshop. Er kan dus worden ingesteld, dat de webshop op bepaalde zoektermen eerder wordt 

‘gevonden’. Bijvoorbeeld door de zoekterm te gebruiken in de paginanaam binnen de webshop. Een 

webshop met kleding kan voor ‘spijkerbroeken’ een aparte pagina creëren waardoor de url 

(domeinnaam/paginanaam) de term spijkerbroeken heeft, bijvoorbeeld 

www.spijkerbroekcity.nl/spijkerbroeken. De resultatenpagina van een zoekmachine kan ook worden 

beïnvloed door de term op te nemen in de webshop als kopregel op een pagina, of vetgedrukt 

binnen de tekst. Schrijven voor de zoekmachine is een essentieel onderdeel bij het implementeren 

van de webshop.  

5.7 Promotie 

Het vierde marketinginstrument dat wordt gebruikt voor de positionering van de webshop is de 

promotie of de communicatie. Bij de promotie gaat het ten eerste om de zichtbaarheid van de 

webshop en ten tweede om de interactie met de klant of het onder de aandacht brengen van de 

webshop met onder andere reclame.  

De gebruiker krijgt een indruk van de webshop door bijvoorbeeld kleur en navigatie, of keurmerken 

die op de webshop staan. Bij de zichtbaarheid van de webshop gat het om het design en de 

experience van de webshop. Bij de interactie met de klant gaat het om de search engine 

optimalisatie en de betrouwbaarheid en de promotionele activiteiten. De promotie als communicatie 

of marketingcommunicatie valt buiten het bedenken, ontwerpen en ontwikkelen van een webshop. 

Daarom zal daar niet verder op in worden gegaan. Het onder de aandacht brengen van de webshop 

is een vak apart. 

5.7.1 Design 

De vormgeving van de webshop communiceert de positionering van de webshop. Omdat de 

webshop de plek is waar de verkopen plaatsvinden en dus waar het geld wordt verdiend, zal de 

webshop gebruiksvriendelijk moeten zijn. De bezoeker die op een webshop komt, zal niet heel veel 

tijd doorbrengen om te zoeken. Het product zal snel gevonden moeten worden en er zal op een 

gemakkelijke manier gezocht moeten kunnen worden. De menustructuur moet duidelijk zijn en de 

functionaliteiten op de webshop moeten de gebruiker helpen. De laadsnelheid van de pagina’s moet 

kort zijn en de webshop moet zowel op een desktop makkelijk gebruikt kunnen worden, als ook met 

een smartphone.  

Voor een webshop is een goede interne zoekfunctie van belang. Zeker wanneer er veel verschillende 

artikelen worden verkocht, is het noodzakelijk dat de producten logisch en makkelijk vindbaar 

worden weergegeven. Alle aspecten die in een fysieke winkel van belang zijn om de verkoop (de 

conversie) te verhogen, zijn ook van belang binnen een webshop. Zoals de vindbaarheid van 

artikelen, de informatie over de artikelen, een plek waar vragen kunnen worden gesteld, een goede 

http://www.spijkerbroekcity.nl/spijkerbroeken
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en makkelijke manier om af te rekenen (check-out pagina). Wanneer er één aspect niet klopt op de 

webshop, kan dat gevolgen hebben voor de conversie, want bezoekers kunnen zeer makkelijk en 

anoniem een webshop verlaten.  

5.7.2 Experience 

Onder experience wordt ‘ervaring’ verstaan. Dit is het gevoel dat een bezoeker meekrijgt bij het 

bezoeken van de webshop. Bij experience gaat het om de totale beleving voor de bezoeker. Zodra de 

bezoeker op een webshop komt, wordt er een gevoel opgewekt. De bezoeker heeft direct een 

mening over de webshop. Het is nodig dat dit gevoel bij de waarden van de webshop (organisatie) 

past. Hoewel het aanbod van Cheaptickets en Vliegtickets gelijk is, geeft een bezoek aan de webshop 

van Cheaptickets een geheel andere ervaring dan een bezoek aan de website van Vliegtickets. De  

 

Afbeelding 5.2 De homepage van Cheaptickets (geraadpleegd 30 juni 2018) 

 

Afbeelding 5.3 De homepage van Vliegtickets (geraadpleegd 30 juni 2018) 
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domeinnaam ‘cheaptickets’ suggereert al dat de webshop goedkope tickets levert. De kleuren blauw 

en geel, die voor ‘goedkoop’ staan, ondersteunen dat idee. De domeinnaam vliegtickets geeft de 

bezoeker ook duidelijk aan waar de webshop voor staat, namelijk het kunnen kopen van tickets voor 

een vlucht. De kleur oranje ondersteunt het gevoel van advies en mogelijk zelfs een nationaal 

gevoel76. Zie de afbeeldingen 5.2 en 5.3.  

Naast de kleuren en de domeinnaam zijn er meerdere factoren die een ervaring geven aan de 

bezoeker en gebruiker van een webshop. De gebruiksvriendelijkheid om een product aan te schaffen, 

de snelheid van aflevering, de manier van afleveren, de verpakking, de betaling, alle onderdelen 

binnen de e-fulfilment hebben een communicatieve waarde.  

Murray77 noemt de klantbeleving binnen de retail of webshop: 

 De omgeving: het zintuigelijke dat mensen ervaren tijdens de customer journey. 

 Het engagement op een webshop: de manier waarop mensen worden aangesproken, in alle 

betekenissen van het woord en ook weer in elke fase van de journey. 

 De selectie: hoe goed is de match tussen het aanbod en de bezoeker van de webshop of hoe 

onderscheidend is het assortiment. 

Afhankelijk van het aanbod kan de webshop experience aanbieden: veel of weinig. Cate Trotter78 

geeft in haar boek voor fysieke winkelervaring aan: strip de winkelervaring van al het onnodige, 

zodat alleen het essentiële nog overblijft. Door een bewuste keuze tussen fun of run, kan de 

klantbeleving worden aangepast. Vooraf moet worden vastgelegd wat de bezoekers verwachten op 

bij het binnenkomen op de webshop of vooraf moet er een positionering worden. Naar 

mediamarkt.nl gaat een bezoeker niet om geïnspireerd te worden, maar om een bestelling te 

plaatsen. Dat is anders bij Praxis. Daar gaan bezoekers naar toe om geïnformeerd te worden over de 

manier waarop er geklust kan worden in en om het huis. Praxis heeft dan ook een rubriek: voor de 

makers79. Experience betekent niet dat bezoekers van een webshop overprikkeld willen worden. Het 

gaat om de juiste informatie op het juiste moment en op een juiste wijze gebracht. Dat vergt kennis 

over de gebruiker. De user experience heeft de grootste impact op de klanttevredenheid, het 

conversiepercentage en een constante opbrengst van de webshop. 

Morville80 heeft de User Experience Honeycumb (Honingraat) ontwikkeld met de onderdelen die van 

belang zijn om een juiste klantbeleving te creëren. Figuur 5.8 geeft de factoren die van belang zijn 

voor een juiste beleving: 

 Nuttig: de webshop is origineel en vervult een behoefte.  

 Bruikbaar: de webshop is eenvoudig te gebruiken. 

 Wenselijk: de identiteit, het merk, de kernwaarden en andere vormgevingselementen 

wekken emotie en waardering op. 

 Vindbaar: de content kan worden gevonden zowel binnen als buiten de webshop.  

 Bruikbaar: de content is toegankelijk voor elke gebruiker 

 Geloofwaardig: gebruikers vertrouwen en geloven de content op de webshop 

 Waardevol: de webshop levert waarde aan de gebruiker.  
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De customer Journey 
Een goede klantbeleving levert ten eerste een hogere klanttevredenheid en dat zorgt er voor dat er 

een grotere kans is dat de klant weer terugkomt in de webshop. Ten tweede worden er minder 

kosten gemaakt omdat de er geen onnodig klantcontact is zodra de dienstverlening vanuit de klant 

wordt aangeboden. Het ontwikkelen van een customer journey is een belangrijke tool hierbij. Bij de 

ontwikkeling van een webshop kan een customer journey inzicht geven in de manier waarop klanten 

zoeken, surfen, de producten willen ontvangen enz. In essentie is een customer journey het 

beschrijven van de stappen die een klant met de webshop doorloopt vanuit het perspectief van de 

klant.  

Customer journey mapping maakt zichtbaar hoe een klant interacteert met een webshop tijdens het 

koop- en klanttraject. Het wordt mapping genoemd omdat de reis wordt gevisualiseerd langs alle 

contactmomenten. Dit proces strekt van het moment dat de bezoeker een product zoekt en de 

webshop bezoekt tot en met het moment dat het product wordt afgeleverd en er eventueel opnieuw 

contact wordt gezocht. Een customer journey map maakt inzichtelijk welke mogelijkheden en 

contactmomenten er zijn, die een klantbeleving kunnen verbeteren. Eigenlijk is de term buyer 

journey meer van toepassing.  

Van der Aa81 geeft aan dat dé buyer journey niet bestaat omdat iedere klant uniek is. Bij een online 

customer journey wordt de reis beschreven die de klant online maakt: op welke manier klikt de klant 

door de webshop? Waar haakt de klant af en waarom? Welke conversiepercentages worden er 

gerealiseerd? Hoeveel klanten beginnen de reis en maken deze ook af?  

Een generieke customer journey brengt de stappen van de klant in een webshop in beeld, waardoor 

er inzicht ontstaat over de klantprocessen. Een tijdlijn staat centraal bij een customer journey, 

daarna moet er worden gekeken wat er in elke fase gebeurt.  

Richardson geeft in Harvard Business Review82 vier elementen die bekeken kunnen worden bij het in 

kaart brengen van de journey: 

 Acties: wat doet de klant in elke fase? Welke actie onderneemt de klant om naar de volgende 

fase te gaan?  

 Motivatie: waarom is de klant gemotiveerd om naar de volgende fase te gaan? Welke emotie 

ondervindt hij of zij?  

 Vragen: wat zijn de onzekerheden, het jargon of andere zaken die de klant doet besluiten niet 

naar de andere fase te gaan?  

 Belemmeringen: welke structuur, proces, kosten, implementatie of andere belemmeringen staan 

de klant in de weg om naar de volgende fase te gaan?  

 

Kader 
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Figuur 5.8 De Honeycumb van Morville geeft aan welke factoren van belang zijn binnen de user 

experience. 

Bron: http://semanticstudios.com/user_experience_design/ vertaling door Theo Zweers 

 

5.7.3 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van de webshop is van groot belang. Omdat er geen fysiek winkelcontact is en 

de kopers toch een risico aangaan door te betalen voor nog te ontvangen producten, zal de webshop 

voorzorgsmaatregelen moeten nemen. De Consumentenbond geeft gebruikers een checklist om 

veilig online te kopen83. Het minste dat een webshop hiermee kan doen is er rekening mee houden 

bij het ontwerpen en ontwikkelen van de webshop. De consumentenbond geeft aan waaraan een 

webshop minimaal moet voldoen om te weten dat het een veilige webshop is: 

 Als gebruiker kan je een eigen account aanmaken en krijg je heldere informatie over het 

bestelproces, zoals 14 dagen bedenktijd. 

 De webshop heeft keurmerken. Met een keurmerk wordt duidelijk gemaakt dat er een 

zekere service wordt geboden. Keurmerken zijn Thuiswinkel Waarborg, Webshop Keurmerk, 

Qshops keurmerk. 

 De webshop geeft ervaringen weer. De consument kan naar ervaringen zoeken. Die kunnen 

ook op de webshop zelf worden weergegeven (reviews). 

 De webshop biedt contactgegevens om een klacht te kunnen sturen, en voor webcare en 

customer service. 

http://semanticstudios.com/user_experience_design/
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Thuiswinkel Waarborg is een kwaliteitskeurmerk dat het meest wordt gebruikt voor online winkelen. 

Meer dan 2.200 webwinkels zijn aangesloten, waaronder bol.com, Coolblue en Wehkamp. Het 

keurmerk wordt door de Consumentenbond ondersteund. De koper kan erop rekenen dat webshops 

met het Thuiswinkel Waarborg veilige shops zijn die eerlijk handelen. Ze voldoen aan strenge eisen 

op het gebied van wet- en regelgeving, veiligheid en financiële stabiliteit. 

 

5.8 Doelstellingen 

Het vaststellen van doelen is één van de vier strategische keuzes die gemaakt moeten worden. De 

vast te stellen doelen zijn anders bij een startende webshop dan wanneer er reeds een webshop 

bestaat. De doelstellingen voor een webshop komen voort uit de visie en missie van een organisatie.  

De visie is het beeld dat de organisatie heeft van de toekomst en de plek die de webshop daarin 

inneemt. Hoe ziet de toekomst eruit over 5 of 10 of zelfs 30 jaar? Die visie bepaalt de richting waar 

de organisatie zich naar beweegt. Bijvoorbeeld de visie bepaalt in welke producten er wordt 

geïnvesteerd, welke innovaties voorrang krijgen, enz. Bol.com is voortgekomen uit een bedrijfsplan 

dat Daniel Ropers als 26-jarige schreef84. Hij was junior consultant bij McKinsey en moest in opdracht 

van het Duitse mediaconcern Bertelsmann een plan maken voor een online winkelkanaal. Dat was in 

1998. De visie van Bertelsmann was daarmee dat verkopen online zouden gaan plaatsvinden. Bij het 

vaststellen van een visie wordt er gekeken naar de ontwikkelingen die er zijn en hoe de toekomst 

eruit zal gaan zien. In de visie wordt aangegeven welke kernkwaliteiten er voor die toekomst moeten 

worden ontwikkeld.  

De missie geeft het bestaansrecht en de identiteit van de webshop weer en beschrijft waar de 

organisatie voor staat. De missie (of mission statement) definieert het bestaansrecht van een 

organisatie: de kern van de organisatie wordt erin beschreven. Door middel van een missie wordt er 

aangegeven wie de organisatie is, wat ze doet en wat ze wil bereiken. De missie is tijdloos, maar wel 

toe te passen op dit moment. De missie van een organisatie bestaat over het algemeen uit de 

volgende onderdelen: werkterrein, bestaansrecht, betekenis voor belanghebbenden, normen, 

waarden en overtuigingen85.  

Amazon, het eerste grote Amerikaans e-commercebedrijf die goederen over het internet verkoopt 

en opgericht is in 1994 door Jeff Bezos, heeft als missie: ‘To build a place where people can come to 

find and discover anything they might want to buy online’. Deze missie geeft aan dat alle producten 

die consumenten online willen kopen ook gekocht kunnen worden. Als er in de missie had gestaan 

‘any clothes’, in plats van ‘anything’, dan had Amazon nooit apparatuur voor robotisering86 kunnen 

verkopen. Een ander voorbeeld van een missie is die van House of Einstein, in de woorden van één 

van de oprichters, Jantien Herfst: ‘Onze missie is om de meest persoonlijke e-commerce partij van 

Europa te worden. Software speelt daarbij een belangrijke rol. Maar het persoonlijk contact met 

klanten is de basis’87. Het bestaansrecht voor House of Einstein wordt daarmee ‘een persoonlijke e-

commerce partij’.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/E-commerce
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeff_Bezos
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De visie en de missie van een organisatie moeten worden vertaald naar doelstellingen. Doelstellingen 

zorgen ervoor dat de droom (de visie) wordt gerealiseerd en de missie in concrete daden wordt 

omgezet. Doelstellingen vormen de mijlpalen voor een organisatie. Er zijn verschillende niveaus van 

doelstellingen: voor de webshop als geheel, voor afdelingen (functionele doelstellingen) en zelfs voor 

medewerkers individueel. Er zijn strategische doelstellingen (langere termijn) en er zijn operationele 

doelstellingen (korte termijn). De doelstellingen bepalen de route of de werkwijze van een webshop 

en daarom is het vaststellen van doelstellingen essentieel voor de webshop. Doelstellingen zorgen 

namelijk voor duidelijke afspraken.  

Organisatiedoelstellingen, of algemene webshopdoelstellingen, zijn bijvoorbeeld: 

 Continuïteit van de webshop. Hier gaat het om het voortbestaan van de webshop. Deze 

doelstelling wordt vaak uitgedrukt in omzet of ‘return on investment’ of groei van de 

webshop. Zalando maakt vanaf de start van de webshop nog steeds geen winst. Toch groeit 

de webshop ieder jaar weer opnieuw. In juni 2017 legt mede-oprichter en board 

member David Schneider uit: ‘we willen het operationele systeem voor de modewereld 

worden’88. Daarmee wordt aangegeven dat het gaat om de continuïteit van de webshop.  

 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een organisatie achter de webshop kan er voor 

kiezen om bewust in de samenleving te staan en bijvoorbeeld bewust met de aarde om te 

gaan. Dit om klanten en de maatschappij tevreden te stellen. Hunkemöller bijvoorbeeld geeft 

aan in een statement ‘dat zij geen kinderarbeid of het gebruik van schadelijke chemicaliën 

accepteert. Andere hoofdpunten uit de opgestelde gedragscode zijn onder andere een 

eerlijke vergoeding, fatsoenlijke werktijden, geen discriminatie, geen gedwongen arbeid, een 

veilige en hygiënische werkplek, het recht voor medewerkers om zich te organiseren in een 

vakbond en collectief te onderhandelen’89.  

 Duurzaamheid. Het bewuster worden van de omgeving van consumenten, is voor webshops 

aanleiding om ook bewuster en duurzamer met de omgeving om te gaan. Recyclen van 

materialen en minder verpakkingsmateriaal gebruiken, zijn bewuste keuzes van webshops. 

De belangenvereniging thuiswinkel.org geeft aan: ‘binnen de e-commercesector liggen er 

voornamelijk kansen op het gebied van energiegebruik, logistiek en verpakkingen’90. 

De term functionele doelstellingen geeft al aan dat het om functies binnen de organisatie van de 

webshop gaat, voornamelijk de procesfuncties. Voorbeelden zijn marketingdoelstellingen, 

communicatiedoelstellingen, klantdoelstellingen, systeemdoelstellingen, innovatiedoelstellingen, 

doelstellingen fulfilment.  

Doelstellingen zijn er om richting aan te geven, keuzes te maken, te plannen, te enthousiasmeren, 

om draagvlak te creëren en om budget vrij te krijgen. Het formuleren van doelstellingen is niet een 

kwestie van een paar regels schrijven. Doelstellingen zijn de basis voor het vaststellen van een beleid 

en zijn een leidraad voor het activeren van personen en om een duidelijk richtpunt te hebben voor 
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de (nabije) toekomst.  Daarom is het belangrijk om een doelstelling krachtig en helder te formuleren. 

Dat gebeurt door doelstellingen SMART te formuleren: 

 Specifiek: de doelstelling is voor slechts één uitleg vatbaar. Het is voor iedereen duidelijk 

waar het om gaat. 

 Meetbaar: de doelstelling is gebaseerd op een maatstaf. De handelingen die worden verricht 

om het doel te realiseren, zijn te meten. 

 Acceptabel: de doelstelling wordt geaccepteerd door en in de organisatie. De ‘A’ wordt ook 

wel uitgelegd als Actiegericht (Actionable) of Aanwijsbaar. Dat betekent dat het beschreven 

doel is toe te wijzen aan een medewerker (of afdeling) die er mee aan de slag kan gaan of het 

doel stimuleert om in actie te komen. 

 Realistisch: de doelstelling is haalbaar. Doelen die te hoog worden ingezet en niet haalbaar 

zijn, werken demotiverend. Ook te laag ingeschatte doelen die gemakkelijk en zonder enige 

inspanning worden gerealiseerd zijn niet inspirerend.  

 Tijdsgebonden: de doelstelling is binnen een afgerond tijdsbestek beschreven, dat wil zeggen 

met een begin- en eindpunt. Een doel waarin geen eindpunt is vernoemd, is niet concreet.  

5.8.1 Doelstellingen bij startende webshop 

Wanneer er een eerste idee is voor een webshop en dit idee wordt omgezet naar een concept en 

vervolgens geïmplementeerd, dan zullen de doelstellingen op een ander vlak liggen dan bij een reeds 

bestaande en functionerende webshop. Bij het uitwerken van de strategie voor een nieuwe webshop 

kunnen algemene webshop doelstellingen worden geformuleerd, op basis van de visie en missie voor 

de webshop, zoals over maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaamheid.   

Ook de functionele doelstellingen kunnen worden geformuleerd, maar minder verfijnd dan wanneer 

er reeds een bestaande webshop is. Bij een bestaande webshop is namelijk duidelijk welke 

concurrentie verhoudingen er zijn of welk gedrag de afnemers vertonen en welke producten meer in 

trek zijn en welke minder.  

Bij de introductie van een nieuwe webshop kunnen er ook marketingdoelstellingen worden 

vastgesteld zoals het aantal bezoekers in de webshop uit de vastgestelde doelgroep. Bij de 

introductie van de webshop About You in Nederland eind 2017 was de ambitieuze doelstelling: ‘de 

tweede of derde speler worden in Nederland en België. In Duitsland is dat inmiddels gelukt: daar 

staat About You na drie jaar op plek 2, achter marktleider Zalando. De online retailer heeft daar meer 

dan een miljoen ‘actieve klanten’ (mensen die de laatste 12 maanden minstens 1 keer iets hebben 

gekocht)’91. 

5.8.2 Doelstellingen bij een bestaande webshop 

Zodra een webshop online staat, zijn de resultaten te meten. Het kan binnen een dag duidelijk zijn of 

de webshop bezoekers heeft gekregen en of er conversie heeft plaatsgevonden. Eén van de 

belangrijkste uitdagingen van een webshop is dan ook om voortdurend meer omzet te maken of 

minimaal dezelfde omzet vast te houden wanneer deze voldoende is. Naast de algemene en 
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functionele doelstellingen heeft een bestaande webshop ook te maken met operationele 

doelstellingen: doelstellingen, vaak in de vorm van prestatie-indicatoren, die normerend zijn voor de 

webshop om snel te kunnen meten of de webshop op koers ligt om de functionele doelstellingen te 

realiseren.  

Operationele doelstellingen zijn praktische doelstellingen die een sturende werking hebben voor de 

organisatie. In een zogenaamde balanced scorecard voor de webshop kunnen de algemene 

doelstellingen door de hele organisatie heen worden vertaald in Key Performance Indicators (KPI’s). 

Volgens de Balanced Scorecard voor Online Presence92 kunnen doelstellingen van de webshop 

worden vertaald naar succesfactoren die kunnen worden gemeten door KPI’s. Een KPI is een 

variabele om de prestatie van een organisatie weer te geven. De KPI wordt gemeten door een 

meeteenheid vast te stellen. Dat wordt een maatstaf genoemd, een criterium of een metric 

(Kaushik93). De prestaties, zoals het aantal bezoekers in de webshop of de conversie die heeft 

plaatsgevonden of de pagina’s die zijn bezocht in de webshop, kunnen worden gemeten met behulp 

van de websitestatistieken, bijvoorbeeld met behulp van Google Analytics94.  

Een voorbeeld van belangrijke operationele doelstellingen is de vaststelling van de marketingfunnel 

(zie figuur 5.9). De online marketingfunnel is een trechter, die breed begint en zich richt op 

bezoekers uit de gehele doelgroep (de prospects). Het doel is zoveel mogelijk bezoeken vanuit de 

doelgroep te genereren, ze door de verschillende fasen van de trechter te leiden en uiteindelijk 

te binden tot terugkerende klanten. Bij een bestaande webshop kan deze funnel worden vastgelegd 

door operationele doelen te bepalen: hoeveel bezoekers zal de webshop moeten aantrekken? Of, 

hoe hoog moet de conversie zijn?   

 

Figuur 5.9 Een marketingfunnel waarop doelstellingen kunnen worden gebaseerd 



 

 
108 

5.9 Positioneren 

DE laatste keuze binnen de strategische fase betreft het positioneren van een product, dienst of 

organisatie. Positioneren houdt in dat het aanbod zo wordt samengesteld dat het aansluit bij de 

behoeften en wensen van de potentiële klanten uit het gekozen marktsegment. Rick Riezebos en 

Jaap van der Grinten omschrijven het positioneren van een product of dienst als ‘een 

beargumenteerde keuze welke aspecten van een product of dienst moeten worden benadrukt. De 

gekozen aspecten moeten voor de (potentiële) doelgroep relevant zijn en het merk onderscheiden 

van concurrenten’95. In het boek ‘Principes van marketing’ is positioneren ‘het ervoor zorgdragen dat 

een product of merk een duidelijke onderscheidende en wenselijke plaats inneemt in het hoofd van 

de afnemer, vooral in verhouding tot andere producten’96. Anders gezegd:  positioneren is het kiezen 

van een positie op de markt en een positie in het brein van de mensen. Al Ries en Jack Trout noemen 

positioneren zelfs de strijd voor een plekje in het brein van consumenten97. 

Uiteraard moet er een positionering worden gekozen die succesvol kan zijn bij de doelgroep en 

tegelijkertijd aansluit bij de mogelijkheden van de organisatie. Wanneer een organisatie ervoor kiest 

om lage prijzen te hanteren, zoals de Lidl doet of Ryanair, dan moet de organisatie er wel op 

ingesteld zijn. Alle processen van de organisatie moeten dan efficiënt zijn om de kostprijs laag te 

kunnen houden, anders is het niet mogelijk om ‘de laagste’ prijs te hanteren.  

Volgens Deise et al.98 kunnen webshops hun positionering relateren aan het concurrerend aanbod 

met behulp van de belangrijkste variabelen: productkwaliteit, servicekwaliteit, prijs en fulfilment tijd. 

Deze variabelen bepalen de perceptie van de waardepropositie: 

Afnemerswaarde (klantperceptie) = productkwaliteit x kwaliteit van de service x prijs x fulfilment tijd.  

Er zal een balans moeten worden gevonden in de kwaliteit van product en service 

(waardetoevoeging) en de prijs en de leveringstijd. Chaston99 noemt vier opties om een organisatie 

of een product, dus ook een webshop, in de markt te positioneren: 

 Uitblinken in productprestatie. Dat is het versterken van het product door bijvoorbeeld 

individueel productaanpassingen te kunnen doen. 

 Uitblinken in prijsprestatie. De positionering is gericht op de prijs: gunstige prijzen creëren. 

Het kan ook dat er een bijzondere prijsstelling wordt gehanteerd zoals gunstige prijzen voor 

vaste klanten. 

 Uitblinken in leveringstijd. Het leveren van producten uit een webshop worden alsmaar 

sneller geleverd tot binnen twee uur, zoals Albert Heijn een proef startte.100   

 Uitblinken in relatie. Het gaat hierbij om het personaliseren van het aanbod en het contact 

met de organisatie achter de webshop.  

Chaston gaat uit van de totale propositie van een webshop, het totale aanbod, dat kan worden 

beschreven in de marketingmix (zie paragraaf 5.3). Deze positioneringsopties hebben veel gemeen 

met de waardestrategieën van Treacy en Wiersema101. Volgens de waardestrategie, zie figuur 5.10, is 
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het hoofdzaak om de nummer één in de markt te zijn in Product Leadership (product innovatie), 

Customer Intimacy (klantaandacht) of Operational Excellence (superieure operatie en uitvoering). 

Treacy en Wiersema gaan ervan uit dat alle drie de disciplines worden beheerst, maar dat de 

organisatie excelleert op één discipline. Op alle drie de assen wordt bepaald wat de huidige status 

van de organisatie is en wat de toekomstige status zou moeten zijn. Bij Product Leadership gaat om 

het uniek zijn met productkwaliteit en innovatie. De focus ligt op ontwikkeling, innovatie, ontwerp, 

time-to-market, hoge marges in een korte tijdsperiode. Bij customer intimacy staat uitblinken in 

klantaandacht en klantenservice centraal. De organisatie past dan producten en diensten aan ten 

behoeve van individuele of bijna-individuele klanten. De focus ligt op Customer Relations 

Management (afgekort CRM) en het leveren van producten en diensten op tijd en boven de 

klantverwachtingen. Bij Operational excellence gaat om het uniek zijn in het productieproces met 

superieure operaties en uitvoering. De organisatie biedt veelal een redelijke kwaliteit voor een zeer 

lage prijs. De focus ligt op efficiency, gestroomlijnde operaties en een hoge mate van standaardisatie. 

Het volume is vaak belangrijk, omdat er daarmee ook gestroomlijnd gewerkt kan worden.  

 

Figuur 5.10 De waardestrategieën of de klantwaarde profielen van Treacy en Wiersema 

Bron: strategischmarketingplan.com 

Bij positioneren ziet de afnemer het concurrentievoordeel of het onderscheidende vermogen van de 

organisatie. Het gaat erom dat een organisatie of een product of een merk een unieke en gunstige 

positie inneemt. Daarbij zijn de verschillende marketingmix elementen van groot belang, maar ook 

reclame speelt hierin een belangrijke rol. Reclame zorgt voor een beeld van het merk dat de 

consumenten zouden moeten krijgen. De organisatie kan het onderscheidende vermogen bepalen 
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met behulp van een positioneringscanvas102. Het positioneringscanvas (zie figuur 5.11) is een 

hulpmiddel om de positionering vast te kunnen stellen:  

1. De eerste stap is het vaststellen en beschrijven van de Value Proposition. Deze wordt dan 

‘omgezet’ naar de beschrijving met behulp van de marketingmix. Het totale aanbod wordt 

beschreven in termen van het product, de prijs, de distributie-elementen en de promotie. 

2. De tweede stap is het vaststellen van de belangrijkste concurrenten in de markt. Daarna kan 

per concurrent de marketingmix worden beschreven. Het gaat daarbij soms om heel kleine 

verschillen. Het kan een prijsverschil zijn, maar ook een verschil in de productspecificaties.  

3. Vervolgens kunnen de belangrijkste verschillen en overeenkomsten ten opzichte van de 

eigen marketingmix worden vastgesteld. 

4. Deze verschillen kunnen worden vastgelegd in een Positioneringsmatrix. Hier gaat het om 

een assenstelsel waarin de diverse proposities worden opgenomen. Dit wordt ‘mapping’ 

genoemd. Het is belangrijk om de juiste variabelen voor de assen te kiezen.  

5. Wanneer de matrix is ingevuld kan het differentieel voordeel worden vastgesteld: het unieke 

van de value proposition van de eigen organisatie. Dit voordeel kan worden gebruikt bij het 

communiceren.  

 

Mapping is het product of merk of een webshop een positie geven in een assenstelsel met als assen 

de verschillende dimensies die voor consumenten belangrijke aspecten vertegenwoordigen. Figuur 

5.12 geeft een voorbeeld van een mapping van supermarkten. De dimensies zijn hier prijsstelling en 

 

 

Figuur 5.11 Het Positioneringscanvas kan worden gebruikt om de positie van het eigen aanbod te 

vergelijken met het aanbod van de concurrenten 
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servicegraad. Het gaat daarbij niet om wat de supermarkt zelf feitelijk biedt: het gaat om de 

perceptie van de consument. In de ogen van de consument is er een groot verschil tussen 

bijvoorbeeld Jumbo en de Aldi. Bij Jumbo is de prijs en verleende service in evenwicht. De Aldi wordt 

gezien als een relatief dure supermarkt met weinig service.  

Mapping kan worden gedaan op veel verschillende dimensies. Welke dimensies van belang zijn, 

wordt bepaald door het product en het marktsegment waar. Zo zullen jonge vrouwen 

modewebshops met elkaar vergelijken op onder andere de dimensies ‘modieus zijn van het 

kledingaanbod’, ‘variatie in verschillende merken’ en ‘gemiddeld prijsniveau’ terwijl het 

marktsegment vrouwen met een bovengemiddeld inkomen eerder zal kijken naar ‘de geboden 

maten’, ‘de kwaliteit van materialen en modellen’ en de ‘mate waarin service, zoals het vermaken 

van kleding en persoonlijk advies over stijl en kleur, geboden wordt’.  

Het vaststellen van de positionering canvas kan twee doelen hebben. Het eerste doel kan zijn om 

vast te stellen wat de huidige situatie is, waar de verschillen liggen tussen de verschillende 

aanbieders. Het tweede doel is om te bepalen welke marktmogelijkheden er zijn. Dan wordt het 

canvas gebruikt om de toekomstige situatie te bepalen, oftewel om te kijken of er ‘ruimte’ is in het 

aanbod, of ‘open plekken’ in de map die door middel van een propositie opgevuld kan worden. 

 

Figuur 5.12 Een voorbeeld van een mapping van supermarkten in een positioneringsmatrix.  

Bron: http://www.foodmagazine.nl/onderzoek/artikel/2017/12/regio-regeert-gfk-supermarkt-rapport-1013741   
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Hoofdstuk 6.  Haalbaarheidsanalyse 
 

Wanneer het idee van de webshop is uitgewerkt en kan worden ontworpen en ontwikkeld, dan 

wordt het tijd om te berekenen of de investering van het idee (ontwerpen en ontwikkelen van de 

webshop, softwarepakketten, communicatie enz.) kan worden terugverdiend en bovendien of de 

webshop zoveel zal gaan opleveren dat er winst gemaakt kan worden.  

Paragraaf 3.6 heeft de vraaganalyse en de schatting van de vraag behandeld. De behoefte naar het 

product is de basis voor het succes van de webshop. Wanneer er in de markt voldoende vraag is naar 

het product, kan de webshop winst maken. Bij winst zijn de opbrengsten hoger dan de kosten. 

Vooraf kan berekend, of ingeschat, worden of er winst gemaakt kan worden na de implementatie 

van de webshop. Dat wordt een haalbaarheidsanalyse genoemd.  

Een paar bouwstenen in het businessmodel hebben direct betrekking op de haalbaarheidsanalyse: de 

opbrengsten (verdienmodel) en de kosten (kosten van de activiteiten die nodig zijn om de 

valuepropositie aan te kunnen bieden). De ‘customer’ bouwsteen heeft indirect betrekking op de 

haalbaarheidsanalyse. Kijkend naar het businessmodel canvas, is de valueproposition de centrale 

bouwsteen. Alle bouwstenen aan de rechterkant hebben invloed op de opbrengsten voor de 

webshop en de bouwstenen aan de linkerzijde op de kosten van de webshop. De rechterkant van het 

model bepaalt de opbrengsten voor de webshop, de linkerkant van het model de kosten.  

De onderwerpen die in dit hoofdstuk aan de orde komen, worden globaal beschreven: het gaat in 

eerste instantie om een haalbaarheid te kunnen inschatten. Het gaat er niet om de exacte winst, 

nadat de webshop is geïmplementeerd, te kunnen vaststellen.  

6.1  Resultatenrekening 

De resultatenrekening is een overzicht van de omzet en de kosten voor de webshop. De omzet, ook 

opbrengst genoemd, minus de kosten is het resultaat (winst). De fundamentele resultatenrekening 

wordt als volgt weergegeven: 

Omzet    € 100.000 

Kosten    €   90.000   _ 

Winst    €   10.000 

Helaas is het berekenen van een winst niet zo eenvoudig als hierboven wordt weergegeven. Ten 

eerste zitten er meer factoren in een resultatenrekening en ten tweede is het bepalen van de 

opbrengsten en de kosten erg lastig.  

Bij een webshop komt de omzet tot stand door de producten die worden verkocht, oftwel het totale 

geldbedrag dat is ontvangen door de verkopen. Wanneer een webshop één soort product verkoopt 
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met een verkoopprijs van € 25, dan zijn er bij een omzet van € 100.000, 4.000 producten verkocht (€ 

100.000/€25= 4.000).  

De verkochte producten zijn door de webshop ingekocht of zijn zelf geproduceerd. De inkoopprijs 

van de producten, of kosten voor het vervaardigen van de producten, zijn direct gerelateerd aan de 

omzet. Deze kosten worden apart weergegeven in de resultatenrekening. Naast de inkoopkosten of 

de kosten voor het vervaardigen van de producten, maakt de webshop ook andere kosten om het 

product te kunnen verkopen. Dit zijn de bedrijfskosten. Voorbeelden zijn: het onderhoud van de 

webshop, de promotiekosten, de verpakkings- en verzendingskosten enz.  

De termen ‘winst’ en ‘resultaat’ worden door elkaar gebruikt. Ze betekenen hetzelfde. Wanneer de 

inkoopprijs of de productkosten van de omzet worden afgehaald, dan wordt er gesproken over een 

brutowinst of een bruto resultaat (verkoopresultaat). Van deze winst moeten de kosten van het 

bedrijf nog worden afgehaald. Wat overblijft is de nettowinst of het bedrijfsresultaat. De 

resultatenrekening wordt na deze toevoegingen: 

Omzet € 100.000  

Inkoop producten/kostprijs producten €   60.000 - 

Brutowinst/verkoopresultaat €   40.000  

Bedrijfskosten €   30.000 - 

Nettowinst/bedrijfsresultaat €   10.000  

 

6.2 Omzet 

De omzet wordt bepaald door het aantal verkochte producten te vermenigvuldigen met de prijs die 

er voor de producten is betaald. Wanneer er één product wordt verkocht in een webshop, dan is de 

berekening van de omzet relatief eenvoudig: 

O = P x Q, waarbij 

O = Omzet 

P = prijs 

Q = hoeveelheid 

 

Zodra er meerdere verschillende producten worden verkocht dan wordt de berekening van de 

opbrengst al iets minder eenvoudig. Alle verkochte producten moeten worden vermenigvuldigd met 

de prijs en daarna worden opgeteld. Wanneer er een bestaande webshop is, kan deze informatie 

worden gehaald uit het financiële systeem of het totaalbedrag kan worden verkregen uit het 

betaalsysteem. Het financiële systeem geeft de inkomsten weer, wat ongeveer gelijk staat aan de 
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omzet (opbrengst). Het systeem moet wel zo ingericht zijn dat duidelijk wordt welke producten er 

zijn verkocht tegen welke prijs. Deze informatie is nodig voor de inkoop en voor de voorraden en is 

tevens een bron voor het voorspellen van gedrag en latere inkomsten.  

De omzet van de webshop kan ook bestaan uit een percentage van de verkopen of een vast bedrag 

per verkochte producten bij doorverwijzingen (affiliate opbrengsten). In principe blijft het systeem 

van opbrengsten en kosten gelijk. Alleen het zijn andere opbrengsten en andere kosten. Wanneer de 

webshop de producten alleen weergeeft en niet zelf op voorraad heeft, zijn er bijvoorbeeld geen 

inkoopkosten. De opbrengsten zijn daarentegen ook veel lager. Via het partnerprogramma van 

Bol.com kunnen er percentages van 3 tot 8% worden verdiend103 op de verkoop van producten. 

6.3  Kosten 

Er zijn diverse soorten kosten voor een webshop. Net als bij de omzetberekening lijkt het vaststellen 

van kosten in eerste instantie vrij eenvoudig. Echter wanneer er dieper op in wordt gegaan is het 

toch lastiger: welke kosten zijn van belang? Welke kosten hebben invloed op de omzet? En, 

bijvoorbeeld, moeten alle kosten worden meegenomen in de haalbaarheidsanalyse?  

Een eerste belangrijk verschil is het soort kosten. Er zijn twee soorten: 

 Vaste kosten: vaste of constante kosten zijn kosten die niet veranderen als de verkoop hoger 

of lager wordt. Vaste kosten zijn de kosten die blijven, zelfs wanneer er geen producten meer 

worden verkocht. Om de webshop te connecten met het internet zijn er providerskosten 

nodig: de webshop wordt gehost bij een zogenaamde provider. Wanneer er nog geen enkel 

product wordt verkocht, zullen deze kosten al moeten worden betaald, meestal per jaar. Dat 

worden dan vaste kosten genoemd. 

 Variabele kosten: dit zijn de kosten die afhankelijk zijn van de verkoop van de webshop. Als 

de verkoop stijgt, dan stijgen ook de variabele kosten en andersom. Voorbeelden zijn de 

inkoop van de producten die worden verkocht of de verpakkings- en verzendingskosten. 

Wanneer er meer producten worden verkocht, zullen de verzendkosten ook stijgen, omdat 

deze gerelateerd zijn aan de te verzenden pakketten.  

Een andere indeling van de kosten is: 

 Directe kosten: directe kosten hebben rechtstreeks met het product of de dienst te maken, 

zoals inkoopkosten, verpakkingskosten. En wanneer een product in eigen beheer wordt 

vervaardigd zijn directe kosten ook de personeelskosten die te maken hebben met de 

vervaardiging of een ander voorbeeld zijn de materiaalkosten. 

 Indirecte kosten: indirecte kosten hebben niet rechtstreeks te maken met het product of de 

dienst. Voorbeelden zijn: hostingskosten, energiekosten, administratiekosten, 

afschrijvingskosten. 
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Bij een haalbaarheidsanalyse zijn de opbrengsten en de kosten, meestal nog niet helemaal bekend. 

Een haalbaarheidsanalyse gaat dan ook uit van een voorspelling van het aantal verkopen. Wanneer 

een webshop al wat langer bestaat kunnen voorgaande jaren een bron van informatie zijn voor het 

vaststellen van opbrengsten en kosten.  

6.4 Break-evenpunt 

Een belangrijk meetpunt voor de haalbaarheidsanalyse is het break-even-punt. Dat is het punt waar 

de totale omzet gelijk is aan de totale kosten. Anders gezegd: het minimaal aantal verkopen dat 

nodig is om de kosten te dekken. Omdat de omzet dan gelijk is aan de totale kosten heeft de 

webshop geen winst of verlies: de webshop draait quitte of break-even. Voor het berekenen van het 

break-even punt is de berekening van de dekkingsbijdrage nodig. De dekkingsbijdrage is de 

verkoopprijs per product minus de variabele kosten per product. Stel dat alleen de inkoopkosten, in 

het eerdere voorbeeld, de variabele kosten zijn, dan zijn de variabele kosten per stuk € 15 (€ 

60.000/4.000). De dekkingsbijdrage is dan € 25 (opbrengst per stuk) - € 15 = € 10 per stuk. Dit wordt 

dan overgehouden voor de dekking van de vaste kosten van de webshop. 

Er zijn echter meer variabele kosten in een webshop: de verpakkings- en verzendkosten. In het 

voorbeeld worden deze gesteld op € 3,00 per verzonden product. De totale variabele kosten zijn dan 

€ 18, waardoor de dekkingsbijdrage € 7 is.  

6.4.1 Berekening break-evenpunt voor een webshop met één product 

De resultatenrekening geeft aan: W = O – K (winst = omzet – kosten) 

Bij het break-evenpunt is de winst 0 (nul), dat betekent dat de omzet gelijk is aan de kosten: 0 = K 

De kosten moeten worden verdeeld in de vaste en variabele kosten: totale kosten = Kvast + Q * Kvar en 

de omzet is eerder aangegeven als hoeveelheid maal de prijs (P*Q) 

P*Q = Kvast + (Q * Kvar) 

25 * Q = 18.000 + (Q * 18) 

7 * Q = 18.000 

Q = 18.000/7 = 2.571 

Dit betekent dat het break-evenpunt op 2.571 ligt. Wanneer er 2.571 producten worden verkocht, 

dan is de winst 0; geen winst en geen verlies.  

Het kan ook op een andere manier worden berekend, met behulp van de dekkingsbijdrage (DB). Het 

break-evenpoint is dan het punt of de waarde waarbij de dekkingsbijdrage per periode (DB) gelijk is 

aan de vaste kosten over die periode (Kvast). 

DB = O - Kvar 
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Op het break-evenpoint geldt dan: 

Kvast = DB * Q 

Ofwel: 

BEP (Q) = Kvast /DB 

6.4.2 Berekening break-evenpunt voor een webshop met meerdere producten 

Het berekenen van een break-evenpunt (in aantallen producten) in de situatie waarin de vaste 

kosten niet per product bekend zijn, wordt lastiger als een webshop meerdere producten heeft. In 

dat geval is het handiger om het break-evenpunt uit te drukken als een percentage of als een bedrag. 

Een break-evenpunt als percentage geeft de verhouding aan tussen de vaste kosten en de 

dekkingsbijdrage: 

BEP-% = Kvast / DB = Kvast / (O - Kvar) 

Deze berekeningswijze vereist wel dat de totale kosten en opbrengsten bekend zijn; ofwel de 

geplande ofwel de gerealiseerde kosten en opbrengsten. 

Het break-evenpunt kan ook worden uitgedrukt als een bedrag. Dit bedrag geeft de omzet aan die 

gerealiseerd moe(s)t worden om in totaal break-even te draaien (geen winst en geen verlies). Deze 

break-even omzet kan worden berekend door het bovenstaande BEP-percentage te 

vermenigvuldigen met de totale (geplande of gerealiseerde) omzet: 

BEP-omzet = BEP-% x O 

 

6.5 Opbrengsten en kosten in relatie met het businessmodel 

In het businessmodel staan zowel het verdienmodel (de opbrengsten) vernoemd, als ook de 

belangrijkste kostenposten. Voor het realiseren van de value proposition zijn er key activities en key 

resources en key partners. Deze sleutelfactoren geven direct aan dat ze essentieel zijn voor de value 

proposition en daardoor ook essentieel zijn als kostenpost. Bij het vaststellen van de 

resultatenrekening, gaat het vooral om de belangrijkste opbrengsten en de belangrijkste kosten. 

Wanneer in de waardepropositie wordt meegenomen dat het gekochte product ook kan worden 

ingepakt en verzonden, dan is een belangrijke activiteit binnen de webshop: het inpakken van de 

producten. Dit zijn (variabele) kosten die meegenomen moeten worden in de berekening van het 

resultaat. 
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6.6 Voorspellen en inschatten 

In paragraaf 3.6.3 is reeds beschreven op welke manier de vraag naar een product kan worden 

ingeschat. Bij het berekenen of een idee van een webshop haalbaar is, is de inschatting van groot 

belang. Wanneer een webshop al wat langer bestaat, dan zijn er data van afnemers, bezoekers en 

van een conversiepercentage voorhanden. Wanneer er een haalbaarheidsanalyse gemaakt moet 

worden voor een idee, zonder dat er eerdere kennis aanwezig is, dan wordt het een echte 

inschatting. Maar er zijn genoeg normen die gebruikte kunnen worden voor een inschatting. 

Bovendien kan er als oplossing met diverse scenario’s worden gewerkt, waarbij er bijvoorbeeld drie 

scenario’s kunnen worden doorgerekend met een worst-case-scenario tot een best-possible-scenario 

met verschillende conversiepercentages.  

6.6.1 Funnel 

Bij het berekenen van de omzet, is het belangrijk om het aantal bezoekers te kennen die de webshop 

bezoeken. Dat is een percentage van het aantal potentiële afnemers in de markt. Voor het 

berekenen kan er gebruik worden gemaakt van een zogenaamde marketingfunnel, een trechter die 

visueel inzicht geeft in de verschillende fasen van het aankoopproces. Op basis van het 

besluitvormingsproces of een klantreis kan er een funnel worden gemaakt van de omvang van de 

markt, de afnemers en het gedeelte van de doelgroep dat ook daadwerkelijk de webshop gaat 

bezoeken. Een marketingfunnel geeft inzicht in de aantallen van afnemers die bezoekers worden en 

ook kopers. In de meest ideale situatie zullen alle afnemers in de markt ook de webshop bezoeken en 

een aankoop verrichten. Dat zou betekenen dat iedere conversiestap 100% is. Die ideale situatie 

bestaat niet. In iedere stap van de funnel gaat een percentage verloren. Van alle afnemers in de 

markt, zal maar een gedeelte de webshop bezoeken en van de bezoekers op de webshop zal niet 

iedereen direct een aankoop doen. Van de ene fase naar de andere fase zal slechts een deel 

converteren. Inzicht in de conversiepercentages per stap is belangrijk, omdat dat een onderdeel is 

voor het berekenen van de omzet.  

Een funnel kan dus breed en op meerdere manieren ingezet worden. Voorbeelden zijn: 

 Online marketing funnel: Deze funnel geeft aan op welke manier de bezoekers van de 

webshop in de webshop terecht komen. Afnemers worden bekend met de webshop en 

bezoeken mogelijk de webshop. Bij de online marketing funnel wordt er gekeken naar de 

marketinginstrumenten die ingezet kunnen worden om bezoekers op de webshop te krijgen. 

De basis is het besluitvormingsproces en op welke manier de webshop bekendheid verkrijgt 

bij de doelgroep.  

 Webshop funnel: Deze funnel geeft de stappen die een bezoeker van de webshop neemt, 

van potentiële markt tot bezoek en aankoop. Figuur 6.1 geeft een voorbeeld van deze funnel. 

 Betaalfunnel: zodra een product in het winkelwagentje is geplaatst, moet de koper een 

aantal stappen doorlopen om het product ook daadwerkelijk te kopen. Zodra de webshop is 
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geïmplementeerd, is het van groot belang om deze funnel nauwgezet in de gaten te houden 

met behulp van bijvoorbeeld Google Analytics. 

 Verzendfunnel: wanneer het product is gekocht, moet het worden geleverd. Het pakketje 

doorloopt verschillende fasen in het fulfilmentproces. 

 

Figuur 6.1 Een voorbeeld van een webshopfunnel.  

De percentages in het voorbeeld geven het gedeelte aan van de totale markt, de tweede percentages 

zijn de conversieratio’s. Van bijvoorbeeld de prospects zal 50% een bezoek brengen aan de webshop. 

Wanneer de webshop reeds bestaat, zijn de conversiepercentages beschikbaar en kan er een 

voorspelling worden gedaan voor de komende periode. Wanneer de webshop nog moet worden 

uitgerold, is dat veel lastiger en zullen de conversiepercentages ingeschat moeten worden.  

6.6.2 Conversiepercentage 

In een webshop gaat het om conversie en dus over het verleiden van de bezoekers om over te gaan 

tot een (gewenste) actie. Het converteren van het bezoek of het stimuleren van gedrag is de kern in 

een webshop. Wanneer een bezoeker in de webshop is, is het zaak om de bezoeker te verleiden om 

een bepaalde actie te ondernemen. Dat is ten eerste het kopen van een product, maar het kan ook 

het inschrijven op de nieuwsbrief zijn of het achterlaten van een e-mailadres. De conversie op de 

laatste twee kan ervoor zorgen dat er ook op een later tijdstip contact opgenomen kan worden met 

de bezoeker en hem of haar te verleiden weer terug te komen.  

De vraag is natuurlijk met welk conversiepercentage rekening kan worden gehouden bij de 

berekeningen voor de haalbaarheid van de webshop. Een startende webshop kan aan de veilige kant 
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gaan zitten door een lagere conversieratio te gebruiken, maar normaal is een conversie van 3 à 4 % 

van bezoekers die overgaan tot een aankoop haalbaar. Het percentage is wel afhankelijk van het 

soort webshop, de doelgroep en of de webshop wel of geen vaste klanten heeft. Wanneer een 

webshop een klant heeft die naar alle tevredenheid is geholpen, dan zal deze klant eerder 

terugkomen wanneer hij of zij weer iets nodig heeft. Volgens het marketingbureau ISM schommelt 

de conversieratio van webshops al jaren rond de 3-4%104. Dat betekent nog niet dat iedere webshop 

hiermee te vergelijken is, omdat dat afhangt van de branche en de bekendheid van de webshop. 

Wehkamp.nl, coolblue.nl en bol.com hebben gemiddeld een hogere conversie omdat zij een groot 

aantal vaste klanten hebben die direct naar de webshop gaan om te kopen. De branche heeft ook 

invloed. ISM geeft aan dat bijvoorbeeld kledingwinkels een conversieratio hebben van 1,44%105. 

Daarnaast is de gemiddelde conversie regio-, seizoens106- en zelfs device-gebonden107.  
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Hoofdstuk 7.  Tactische en operationele keuzes 
 

Het idee heeft vorm gekregen, de strategische keuzes zijn gemaakt, de doelgroep is vastgelegd, de 

doelstellingen zijn geformuleerd, er is een propositie en een positionering gekozen en de 

haalbaarheid is getoetst. Dan kunnen de laatste stappen worden gezet om het idee voor een 

webshop te kunnen implementeren: keuzes maken voor tactische en operationele onderdelen van 

de webshop. Tactische keuzes zijn keuzes op een lager ‘niveau’ dan de strategische keuzes. Het gaat 

dan niet over de richting van een aantal jaar, maar over de keuzes die gemaakt worden voor een jaar 

of om de strategie te kunnen realiseren. Een voorbeeld is de keuze voor de soorten betaalsystemen.  

Operationele keuzes zijn de keuzes die gemaakt moeten worden om daadwerkelijk de webshop 

online te krijgen. Een voorbeeld: wanneer er is gekozen voor de betaalsystemen, dan gaat het om het 

platform dat wordt gekozen, of de aanbieder van het systeem.  

 

7.1 Businessmodel 

Het definitief maken van het businessmodel is de eerste stap. Bij het ontwerpen en ontwikkelen is 

het businessmodel mogelijk een paar keer gewijzigd. Deze kan nu een laatste keer worden ingevuld. 

Evenals de Value Proposition Canvas. Tevens kan er een definitieve keuze worden gemaakt voor het 

positioneringscanvas en de daaruitvloeiende keuze voor een positionering van de webshop.  

 

7.2 Invullen van de marketingmix instrumenten. 

In tabel 7.1 worden de onderdelen genoemd die te maken hebben met de invulling van de 

marketingmix instrumenten ‘product’, ‘prijs’, ‘plaats’ en ‘promotie’. Een aantal onderdelen worden 

verder uitgewerkt.  

Product Prijs Plaats  Promotie 

Aanbod Soort prijs Webshop Design 

Kernproduct(en) Kortingen Kanalen social media Experience 

Webshop Opbouw prijs Ondersteuning SEO 

Kwaliteit Verzendkosten Klantenservice Betrouwbaarheid 

Functionaliteit Betalingsmogelijkheden Retourafhandeling  

Navigatie  Webcare  

Assortiment  Reviews  

Garanties  Voorraad  

Verpakking  Transport  

Co-creatie  Vindbaarheid  

Bundeling  Betalen  

Merkontwikkeling    

Tabel 7.1 De onderdelen binnen de marketingmix die geoperationaliseerd moeten worden.  
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De onderdelen waarvoor tactische en operationele keuzes gemaakt moeten worden, zijn niet heel 

strak in te delen in de vier instrumenten van de marketingmix. Het onderdeel betalen, bijvoorbeeld,  

heeft met de ‘prijs’ te maken, maar ook met de webshop en de betaalmogelijkheid die de webshop 

biedt. Dat valt dan meer onder de ‘plaats’.  

 

7.3 Webshop en het aanbod 

De eerste belangrijke keuze is de naam van de webshop. Voor de webshop is dat direct ook de 

merknaam. Het is belangrijk dat de afnemers de naam kunnen blijven herinneren. Er kan worden 

gekozen voor een naam waarin het product dat wordt aangeboden staat vermeld. Het nadeel is dat 

de webshop dan geen andere producten meer kan verkopen. Er kan ook voor een leuke, trendy en 

passende merknaam worden gekozen. Het nadeel daarvan is dat de naam bij de doelgroep bekend 

gemaakt moet worden en vooral waar de naam voor staat. Aboutyou heeft gekozen voor een naam 

die ‘over jou’ gaat. Het kan van alles zijn en dat is mogelijk ook het voordeel van de naam: meerdere 

producten kunnen nu via de webshop worden verkocht. Het nadeel is dat er veel communicatie 

nodig is om de doelgroep duidelijk te maken wat de webshop te bieden heeft.  

 

Bij het daadwerkelijk ontwerpen en ontwikkelen van de webshop zal de keuze moeten worden 

gemaakt voor de producten die wel en niet via de webshop worden verkocht. Als de producten 

worden ingekocht, of er is een affiliate webshop, dan geven de producten aan op welke manier de 

webshop wordt gepositioneerd: alle producten? Of juist een klein assortiment voor een nichemarkt? 

De webshop moet worden ontwikkeld. Dat kan ‘op maat’ worden gedaan. Er kan ook worden 

gekozen om een bestaand CMS te gebruiken zoals Magento ecommerce108. Er zijn veel 

softwarebedrijven die een webshop kunnen bouwen en die een eigen CMS-systeem hebben. Zodra 

de webshop gemaakt moet worden, zullen de voor- en nadelen op een rij moeten worden gezet. Er 

zijn genoeg websites met de ‘tien-beste-e-commerce-programma’s’, zoals van ARM109. WIX110 is een 

systeem dat begint met een gratis versie.  

 

De vormgeving, waaronder de navigatie en de functionaliteiten, en ook de beleving op de webshop 

zullen moeten worden gekozen. De keuze voor de vormgeving moet passen bij de gekozen 

positionering. Een uitstraling als de Apple-stores voor een outletwebshop past niet. De uitstraling 

ontstaat vooral door kleurgebruik, teksten, beelden en typografie. Heel belangrijk is dat bij het 

ontwikkelen van de webshop, de keuze is gemaakt met welke termen de webshop gevonden moet 

worden. Die termen zullen ‘ingebouwd’ moeten worden in de webshop.  

 

7.4 Betalingsmogelijkheden van een webshop 

Betalen is het makkelijkste en goedkoopste door middel van contant en 'gelijk oversteken'. Bij een 

webshop is dit niet altijd mogelijk omdat het om betalen op afstand gaat. Er zal dan ook vooruit of 

achteraf moeten worden betaald. Voor een webshop is het prettig als een klant vooruit gaat betalen. 
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Het geld is dan alvast binnen en het risico is verminderd. De klant wil echter niet zomaar geld sturen 

naar een onbekende webshop maar zeker weten dat hij in ieder geval een bewijs van betaling 

ontvangt. En misschien zelfs liever nog enkel achteraf betalen. 

 

Nog niet zo lang geleden waren de mogelijkheden van het op afstand vooruit betalen beperkt tot een 

drietal mogelijkheden: via creditcard, (eenmalige) machtiging en onder rembours betalen. Deze 

vormen hebben hun beperkingen. Niet iedereen geeft gemakkelijk de creditcardgegevens. Alleen 

wanneer de webshop wordt vertrouwd, zoals Amazon.com of Expedia.com, dan is er voldoende 

vertrouwen van consumenten om creditcardgegevens af te geven. 

Via eenmalige machtiging mag een webshop aan ieder die hem machtigt, geld afschrijven. Omdat dit 

systeem voor banken bijna niet te controleren is kan iemand van wie zijn rekening via een machtiging 

geld is afgeschreven, tot 30 dagen annuleren en terug laten storten. Hiermee vervalt in zekere zin het 

vooruitbetaling principe. Ook het onder rembours verzenden is niet waterdicht. Ten eerste is dit een 

vrij kostbare manier van betalen. De kosten van onder rembours betalen zijn al snel ruim 10 euro 

hoger dan alle andere vormen. Daarnaast bestaat de kans dat een pakketje terug gezonden wordt. Of 

dat uiteindelijk niet datgene in het pakketje zit dat je als koper had gehoopt. De laatste twee vormen 

komen nu haast niet meer voor.  

 

Bij achteraf betalen kan er een factuur met het pakketje mee worden gestuurd. Managementboek.nl 

maakt hier vaak gebruik van. Het voordeel is dat de koper bij ontvangst van het boek de factuur via 

het eigen betaalsysteem kan betalen. Voor de webshop is het nadeel hiervan natuurlijk dat je vooraf 

nooit weet of dit werkelijk gebeurt.  

 

In de afgelopen jaren zijn er nieuwe manieren gekomen om via het internet direct te betalen. Juist 

voor de webshop zijn deze vaak interessant omdat de eigenaar dan vooraf zeker is van een betaling. 

Deze vormen kosten wel relatief veel geld per transactie maar als hiermee het aantal wanbetalers tot 

een minimum kan worden gebracht worden deze kosten snel terug verdiend in de 

administratiekosten. 

Internationaal is de bekendste vorm van betalen op het internet nog steeds het betalen met een 

creditcard. Met name de creditcards van VISA, Mastercard en in iets mindere mate American Express 

zijn in Nederland actief. Daarnaast zijn er twee betalingsmogelijkheden populair op het Internet. 

Vanuit Amerika is Paypal tegenwoordig ook in Nederland actief. Dit is een website die je kunt zien als 

een soort online internet-bankrekening. Je kunt met deze bankrekening online betalen op websites 

die Paypal accepteren. Dit is een vorm van direct betalen. Als je Paypal op je website accepteert 

betaal je ongeveer 3.5% + 35 eurocent per transactie (afhankelijk van je account, volume en bedrag) 

maar heb je wel direct je geld via vooruitbetaling binnen. Paypal is enkele jaren geleden, net als 

Marktplaats, door Ebay overgenomen en internationaal inmiddels een zeer goed geaccepteerde 

manier van betalen in webwinkels. Een echt oer-Nederlandse vorm is ook een feit en inmiddels in 

Nederland zelfs marktleider geworden: iDEAL. iDEAL is een samenwerkingsproject van de 

Nederlandse banken. Via iDEAL kun je direct via internetbankieren betalen. 

http://www.webwinkelopzetten.nl/paypal.html
http://www.ideal-betalen.nl/
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Het echte betalen gaat via de website van de huisbank van de klant wat een veilig vertrouwd gevoel 

geeft. De kosten van iDEAL zijn uiteraard wederom voor de webshop en zijn afhankelijk van welke 

bank een abonnement is genomen. Zo rekent de Postbank enkel per transactie, en de Rabobank en 

ABN AMRO rekenen een vast bedrag per maand plus een tarief per transactie. 

Paypal en iDEAL hebben vooral de laatste jaren een enorme opmars kunnen maken. De meeste 

startende webwinkeliers nemen hier momenteel dan ook genoegen mee. Voor webshops die ook 

buiten Nederland actief willen zijn en niet genoegen nemen met Paypal zijn er gespecialiseerde 

betalingsproviders actief.   

 

7.4.1 Afhandelen van betalingen 

Ook zonder betalingsprovider kunnen er betalingen in de webshop worden geaccepteerd. Zo kan de 

webshop zelf bij een bank kiezen voor een iDeal-pakket, online een Paypal-account maken en de 

software van Paypal gebruiken of acceptgiro’s gaan versturen. Prima oplossingen waarbij er geen 

contract bij een betalingsprovider hoeft te worden afgesloten. Toch kiezen de meeste webshops voor 

een gespecialiseerde partner die het betalingsproces uit handen neemt. 

 

Onder betalingsproviders zijn er veel verschillen. Zo zijn er bedrijven die echt ingericht zijn om de 

beste service aan de grootste webwinkels te bieden, waarbij alles wordt geautomatiseerd en 

gekoppeld. Van bezoeker tot klant, betaling tot retourzending, alles wordt meegenomen in het 

proces.  

 

Aan de andere kant zijn er ook bedrijven die juist alleen het betalen met iDeal zo toegankelijk 

mogelijk willen maken. Zonder maandelijkse of eerste opstartkosten zijn dit ideale aanbieders voor 

de beginnende webshop. Op deze manier is het accepteren van betalingen via iDeal zelfs goedkoper 

dan direct via de banken zelf. De betalingsproviders kunnen dit aanbieden omdat ze een hoog 

volume aan betalingen verwerken en zo bij de verschillende banken enorme kortingen kunnen 

bedingen. 

 

7.4.2 Verschillende betalingsproviders 

Kleinere webshops zijn vaak op zoek naar goedkopere aanbieders, die lage volumes accepteren. De 

bekendste betalingsproviders hierin zijn Mollie en Sisow.nl. Deze twee aanbieders leveren vrijwel 

enkel iDeal en hebben geen opstart of periodieke kosten. De kosten zijn per transactie. Het nadeel 

van deze goedkope aanbieders is wel dat ze zich echt richten op het goedkoop en gemakkelijk 

aanbieden van iDeal. Klanten die willen afrekenen met creditcards of die liever achteraf betalen 

kunnen niet betalen.  

 

Een webwinkel die vrijwel zeker is van een honderd transacties per maand en die iets meer 

mogelijkheden en service zoekt, zijn beter af bij aanbieders als Buckaroo en Multisafepay. Deze 

https://www.webwinkelopzetten.nl/paypal.html
http://www.mollie.nl/
http://www.sisow.nl/
https://www.webwinkelopzetten.nl/achteraf-betalen.html
http://www.buckaroo.nl/
http://www.multisafepay.nl/
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bieden meer allround pakketten waarbij ook creditcardbetalingen worden geaccepteerd en waarbij 

wat meer mogelijkheden zijn voor de webshop. 

De kosten voor  iDeal-betalingen zijn 49 cent per transactie en alhoewel er meestal wat vaste 

maandelijkse kosten zijn, blijven zij goedkoper wanneer er een groter aantal bestellingen per maand 

is.  

 

Partijen als Docdata en oGone bieden vrijwel alles, van Wallie, Paypal tot alle mogelijkheden die in 

het buitenland veel gebruikt worden. Webshops die internationaal in heel Europa actief zijn, kunnen 

het best met deze providers gaan samenwerken.   

 

7.5 Fulfilment 

Bij de start van een webshop valt de opslag meestal mee. De voorraad kan dan beperkt blijven en 

tenzij de webshop grote artikelen heeft als fietsen of surfplanken, valt de voorraad prima op te slaan 

in de studeerkamer. De eigenaren van Coolblue zijn ook zo begonnen. Toch is dit een aandachtspunt 

want zodra de webshop eenmaal gaat lopen worden de volumes groter. De volumes zijn ook van 

belang wanneer er inkoopkorting mogelijk is.  

Het opslaan van een voorraad is een variabele waar over nagedacht moet worden. Spelers als 

Citybox.nl, Allsafe.nl en Kubus.nu hebben erop ingespeeld en zitten door heel het land. Voor een 

paar tientjes is er een paar vierkante meter beschikbaar voor tijdelijke opslag.  

 

7.5.1 Productfulfilment 

Productfulfilment, ook wel orderfulfilment of gewoon fulfilment genoemd, is het gehele proces van 

de bestelling tot het afleveren bij de klant: in principe de ‘vervulling’ van een bestelling. 

Bij een webshop wordt er een groot gedeelte van de tijd besteed aan product fulfilment, met het 

afhandelen van orders, het versturen van verzendingen en het beheren van de voorraad.  

Specialisten op het gebied van productfulfilment kunnen het gehele proces een stuk gemakkelijker 

maken. Productfulfilment-aanbieders hebben vaak veel efficiënte ruimte beschikbaar voor het 

opslaan van voorraad en zijn experts in het snel versturen van bestellingen. Ook het beheer van de 

voorraad kan door deze bedrijven volledig verzorgd worden. 

 

Naast het feit dat er veel werk uit handen wordt genomen, heeft het uitbesteden van 

productfulfilment nog meer voordelen. Zo beschikken externe bedrijven over veel expertise op het 

gebied van fulfilment, wordt het proces op deze manier continu voortgezet en hoeft de webshop zelf 

geen rekening te houden met fluctuaties in het aantal bestellingen en het benodigde personeel als 

gevolg daarvan. 

 

Het verschilt per aanbieder hoeveel onderdelen van het fulfilmentproces uit handen worden 

http://www.docdata.nl/
http://www.ogone.nl/
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genomen. Productfulfilment kan bestaan uit de volgende onderdelen, die één voor één op zich 

uitbesteed kunnen worden: 

 

 Administreren van de bestelling. Al vanaf het moment dat de klant op de aankopen-knop 

klikt komt de fulfilmentprovider in actie. De bestelling wordt vastgelegd en alle belangrijke 

informatie opgeslagen. Het is nu duidelijk wie er besteld heeft, wat hij besteld heeft, en waar 

de bestelling heen moet. 

Betaling. Ook het betalingsproces kan worden geregeld. Via een externe betalingsprovider 

wordt de betaling afgehandeld en het geld direct op de rekening overgemaakt. 

 Bevestiging. De bestelling wordt bevestigd naar de klant en eventueel wordt een tijdstip van 

bezorging vastgesteld. 

 Bestelling samenstellen. Het pakketje wordt gereedgemaakt door de bestelde producten te 

verzamelen uit de aanwezige voorraad en klaar te maken voor verzending. Documenten 

worden toegevoegd en het pakket wordt voorzien van het adres van de klant. 

 Logistiek. Afhankelijk van de service van het bedrijf worden pakketjes door de eigen 

logistieke dienst verzonden of overgeleverd aan een externe verzender zoals DHL of TNT. De 

meeste fulfilment-aanbieders maken gebruik van externe verzenddiensten, maar leveren de 

verzendingen wel verzendklaar aan hen aan.  

 Track-and-trace. De fulfilment-aanbieder kan de verzendingen in de gaten houden op hun 

weg van verzending naar klant. Op deze manier is er snelle informatie voorhanden voor 

klanten die zich afvragen waar hun bestelling blijft. 

 Klantenservice. Zelfs de klantenservice van de webshop kan worden waargenomen door 

fulfilmentbedrijven. De klantenservice-medewerkers van het fulfilmentbedrijf hebben in dit 

geval alle informatie over een bestelling en de verzending ervan voorhanden en helpen de 

klanten bij vragen of klachten.  

 Aftersales. Ook de nazorg kunnen fulfilmentbedrijven voor hun rekening nemen. Door 

middel van e-mails of telefoontjes wordt de klant benaderd en om zijn mening over de 

service gevraagd. Eventueel worden vervolgmails gestuurd waarin meer van de producten 

worden aangeboden. 

 Voorraadbeheer. De voorraad van de webshop wordt door het fulfilmentbedrijf opgeslagen 

en beheerd. Regelmatig wordt de balans opgemaakt en worden voorraden aangevuld. 

Doordat zowel bestellingen als voorraadbeheer door de fulfilmentprovider worden beheerd, 

heeft het bedrijf een duidelijk overzicht en kan de voorraad constant op peil worden 

gehouden. Zo kan het gehele proces continu doorlopen. 

 

Er zijn verschillende bedrijven die zich specialiseren in productfulfilment en het gehele of onderdelen 

van het fulfilmentproces voor hun rekening kunnen nemen. Voordat één en ander wordt uitbesteed, 

moet er nagedacht worden over de behoeften, welke onderdelen van het proces het meeste tijd 

kosten en niet tot de kernwaarden behoren en welke winstruimte de webshop heeft.  Wanneer de 

webshop op een unieke manier de goederen verzend, dan zal verzending in eigen beheer beter zijn. 
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Coolblue heeft besloten om een aantal producten alleen nog maar in eigen beheer te verzenden en 

te bezorgen.  

Een aantal bedrijven:  

 S&H productfulfilment. S&H is marktleider in Nederland en kan alle onderdelen van het 

fulfilmentproces afhandelen, van klantenservice en voorraadbeheer tot financieel fulfilment 

en goederenfulfilment. 

 Webvoorraad.nl. Webvoorraad.nl zorgt voor het beheer van de voorraad en de verzending 

van de producten. Ook de retourzendingen worden geregeld en bestellingen kunnen 

verzonden worden binnen 8 of 24 uur. De verschillende partners van Webvoorraad.nl 

kunnen bijvoorbeeld de klantenservice en het technische deel van je webwinkel verzorgen. 

 TNT Post. Ook TNT Post kan de complete fulfilment op zich nemen. Uiteraard kan TNT Post 

ook alleen de verzendingen regelen, maar het bedrijf biedt ook verschillende uitgebreidere 

pakketten waarbij bijvoorbeeld klantenservice, voorraadbeheer en opslag verzorgd worden. 

 

Voor het verzenden van producten kan er een gratis afhaalpunt worden ingesteld, maar gebruikelijk 

is het om te werken met pakketservice. Grotere ondernemingen als TNT Post, DHL, UPS, Parcel, of 

(internationaal) Fed Ex hebben meestal een kantoor in de regio waar pakketten kunnen worden 

afgeleverd waarna ze de volgende dag bezorgd worden. Bij het verzenden van goederen moet de 

keuze worden gemaakt of het de volgende dag wordt geleverd of later enz. De keuze heeft invloed 

op de kosten. 

7.6 Verzendkosten 

De verzendkosten in de internethandel is een behoorlijke kostenpost. Ooit toen internethandel 

begon hebben webshops dit simpelweg door zitten rekenen. Dat dit niet werkte kwamen de grotere 

webshops al snel achter. Grotere webshops hebben dan ook deels de verzendkosten doorberekend 

in de normale prijzen. De artikelen zijn misschien een fractie duurder maar vaak nog steeds 

goedkoper dan in de stad. De verzendkosten zijn met maximaal een paar euro dan prima te overzien. 

De verzendkosten kunnen ook, zoals bol.com doet, een vast bedrag per bestelling zijn. Of er nu één 

boek wordt gekocht, of twee, de kosten blijven 1,95 euro. Veel bedrijven maken ook gebruik van 

‘gratis’ verzending. Dat kan een mooie promotie zijn voor de webshop. De verzendkosten kunnen 

dan worden opgenomen in de kostprijs van het product en worden doorberekend in de prijzen van 

de producten.  

7.7 Webshopkeurmerken 

Er zijn maar weinig branches met in verhouding zoveel keurmerken als voor webshops. Zo zijn er een 

tiental keurmerken voor webshops in het algemeen maar ook elk soort webshop kent inmiddels bijna 

zijn eigen keurmerk. Een keurmerk zorgt voor vertrouwen. Iedereen kan een webshop starten en 

omdat gebruikers toch geld en persoonsgegevens achterlaten, verlangen deze gebruikers geen risico. 

Een keurmerk geeft het gevoel dat de webshop te vertrouwen is. Zeker als bekend is dat het 

verkrijgen van een keurmerk verbonden is aan eisen en voorwaarden.  

http://www.s-h.nl/
http://www.webvoorraad.nl/
http://www.tntpost.nl/zakelijk/digitale-post/fulfilment/
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Zo moet er op de website duidelijk aangeven worden wat de contactmogelijkheden zijn. Enkel e-mail 

is niet voldoende. Er moet duidelijk een telefoonnummer en fysiek (bezoek)adres van de webshop 

zijn. Ook dient er gemakkelijk een KVK-nummer en BTW-nummer te vinden zijn. Particulieren met 

een webshop vallen dan ook meestal af voor een keurmerk. 

De belangrijkste eisen liggen bij de webshop zelf. Voor een keurmerk moet er een duidelijke en 

overzichtelijke webshop zijn inclusief duidelijke omschrijvingen van de producten en de prijzen. Er 

mogen geen onverwachte verrassingen achteraf zijn zoals BTW of verzendkosten. Deze moeten 

duidelijk in het bestelproces worden gecommuniceerd. Verder moet er aan de Nederlandse 

wetgeving worden gehouden. Oftewel een 14 dagen niet-goed-geld-terug-clausule, verschillende 

betalingsmogelijkheden, inclusief gedeeltelijk achteraf of bij ontvangst betalen. Achteraf is een 

goede werkwijze van klachten noodzakelijk.  

 

Enkele bekende keurmerken voor webshops zijn: 

 Thuiswinkel Waarborg van de Thuiswinkel.org-organisatie. Vooral de grotere spelers zoals de 

bekendste webshops van Nederland zijn hierbij aangesloten. Sommigen zitten letterlijk zelfs 

in het bestuur. Deze partij is zeer professioneel maar stelt ook hoge eisen. 

 Stichting WebwinkelKeur: een webwinkelkeurmerk gericht op kleine en middelgrote 

webshops. Uniek is dat klantbeoordelingen geïntegreerd zijn in het keurmerk. Hiermee 

wordt een controle door de stichting gecombineerd met beoordeling van de klanten. 

 Stichting Webshop Keurmerk: een onafhankelijk keurmerk dat al enkele jaren succesvol is.  

 

7.8 Wetgeving voor webshops 

Het openen van een webshop lijkt soms een kwestie van producten inkopen, een website maken en 

verkopen. Er moet echter ook rekening worden gehouden met juridische aspecten. 

 

Er zijn verschillende wetten waar een webshop zich aan moet houden. Deze wetten zijn er vooral om 

de consument te beschermen en online winkelen aantrekkelijk en veilig te maken: 

 Wet koop op afstand; 

 Wet elektronische handel; 

 Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); 

 Wet elektronische handtekening; 

 Burgerlijk Wetboek (overeenkomstrecht); 

 Telecommunicatiewet; 

 Cookiewet. 

Deze wetgeving is voor alle webwinkels die leveren aan consumenten van toepassing. Aan het 

overgrote deel hiervan is gemakkelijk te voldoen. Een organisatie als het MKBServicedesk111 heeft 

alle informatie over de juridische aspecten voor een webshop.  

 

http://www.thuiswinkel.org/bedrijven/thuiswinkel_waarborg.aspx?id=212&subnavid=0
http://www.webwinkelkeur.nl/
http://www.keurmerk.info/
https://www.webwinkelopzetten.nl/wetkoopopafstand.html
https://www.webwinkelopzetten.nl/elektronischehandel.html
https://www.webwinkelopzetten.nl/elektronischehandtekening.html
https://www.webwinkelopzetten.nl/burgerlijkwetboek.html
https://www.webwinkelopzetten.nl/telecommunicatiewet.html
https://www.webwinkelopzetten.nl/cookiewet.html
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