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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen, vertrekpunt

M Van bricks & mortar naar bricks & clicks: 
    wat we nu allemaal gewoon vinden qua bestellen
    en kopen via het internet, bestaat feitelijk niet zo
    heel lang. Amazon werd in 1994 opgericht, e-Bay in
    1995, Bol.com in 1999. 

    Tot rond 2000 hadden de meeste fysieke winkels
    geen webshops: bricks & mortar winkels, dus.
    Daarna is het snel gegaan en zijn er steeds meer
    fysieke winkels mét webshops: bricks & clicks. 

    Online aanbieders zonder fysieke winkels, zoals
    Amazon, worden wel pure online players genoemd.
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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen, vertrekpunt
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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen, vertrekpunt

M Opdracht 1, basisbehoeften:
    F Tot welke basisbehoefte(n) behoren de volgende
        aspecten:

O beveiligde betaalomgeving
O thuisbezorging
O productkennis
O real-life experience
O prijzenoorlog
O klachtenbehandeling

O korte levertijd
O Amazon.com
O 24/7 bereikbaarheid
O keurmerken
O hospitality
O webshops
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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: heel gemakkelijk 

M Online winkelgemak, soms met wat ongemakken: 
    de consument kan inderdaad om allerlei redenen
    kiezen voor online winkelen i.p.v. fysiek winkelen,
    de keuze is meestal zeer groot, en ook nog 24/7.

    Niettemin zijn ook bij online winkelen soms
    beperkingen, zoals levertermijnen die (te) lang
    kunnen zijn en onzekere tijdstippen van levering.

    Vooralsnog geldt: wie een aankoop direct in bezit
    wil hebben, kan voor de zekerheid beter fysiek
    winkelen.
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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: heel gemakkelijk 

M Online winkelgemak, soms met wat ongemakken: 
    F grote online aanbieders zoals Amazon, Bol.com,
        CoolBlue en anderen, zijn meestal in staat om
        aankopen de volgende dag of in elk geval binnen
        enkele dagen (vaak gratis) te leveren.

        Wanneer meer snelheid gewenst is, zullen vaak
        (maar niet altijd) hogere verzend- of bestel-
        kosten in rekening worden gebracht.  
        Dit kan bij sommige aanbieders oplopen tot soms
        meer dan € 25,-per bestelling. 
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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: heel gemakkelijk 

M Online winkelgemak, soms met wat ongemakken: 
    F steeds meer online aanbieders doen hun best om
        aankopen de volgende dag te leveren. 

        Bovendien wordt hierbij meer en meer getracht
        de cut-off tijd naar later te verschuiven: het
        tijdstip waarop zo’n volgende-dag-bestelling nog
        kan worden doorgegeven, bijv. vóór 18:00 of
        vóór 23:59.

9

DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: heel gemakkelijk 

M Online winkelgemak, soms met wat ongemakken: 
    F soms zal nóg sneller moeten worden geleverd,
        zoals zich voordoet bij bestelling en levering van
        catering en warme maaltijden (Takeaway.com /
        Thuisbezorgd.nl, Just Eat, 
        Delivery Hero, enz.).

        In algemeen gaat dit prima
        wanneer aanbieders in de buurt zijn (zoals
        aangesloten restaurants), maar voor andere /
        andersoortige online aanbieders lukt dit alleen
        door inzet van expres koeriers, dit vaak wel
        tegen behoorlijke meerkosten. 
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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: heel gemakkelijk 

M Online winkelgemak, soms met wat ongemakken: 
    F onzekerheid over tijdstip van levering: tot enige
        tijd geleden was het vrijwel niet mogelijk om
        tijdstippen van standaardleveringen af te
        spreken.  Hierdoor moesten pakketjes vaak
        meerdere malen worden aangeboden.

        Inmiddels zijn (in Nederland) steeds meer
        mogelijkheden om dit soort leveringen wél beter
        af te spreken.  Zo worden op track- & trace-
        websites opties aangeboden om verzendingen
        naar andere tijdstippen (bv. in de avonduren) of
        tijdframes te verschuiven.
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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: heel gemakkelijk 

M Online winkelgemak, soms met wat ongemakken: 
    F hoe dus aan de klantenbehoeften te voldoen?
        G zo concreet mogelijk bestel- en verzendkosten
            communiceren.  Dit is bij veel webshops nog te
            onduidelijk, of pas zichtbaar bij het akkoord
            gaan met de bestelling(?).

            Ook hebben sommige websites onderaan links
            naar voorwaarden en procedures van bestellen
            en verzending, waarbij helaas maar al te vaak
            niet de exacte kosten worden vermeld.
            Niet echt handig dus, met uiteindelijk afhaken
            tot gevolg.
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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: heel gemakkelijk 

M Online winkelgemak, soms met wat ongemakken: 
    F hoe dus aan de klantenbehoeften te voldoen?
        G zo concreet mogelijk de (opties van) tijd-
            stippen van bezorging communiceren.
            Het meest vergaand is het leveren op afspraak
            (op een tijdstip of binnen een tijdframe), het-
            geen niet voor elke aanbieder mogelijk zal zijn.

            Enkele mogelijkheden die dit benaderen:
            O combinaties van verschillende leveringen in
                dezelfde buurt;
            O aflevering bij afhaalpunten (AH, Esso, Kiala);
            O aflevering bij buren. 
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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: heel gemakkelijk 

M Online winkelgemak, soms met wat ongemakken: 
    F hoe dus aan de klantenbehoeften te voldoen?
        G retourneren van aankopen zo gemakkelijk
            mogelijk maken.
            Wanneer consumenten bepaalde producten die
            zij online hebben gekocht, alleen buitenshuis
            (via postkantoor e.d.) kunnen retourneren,
            zouden zij in principe voor die producten net zo
            goed fysiek kunnen winkelen.
            Verschillende online aanbieders maken
            retourneren dus steeds gemakkelijker (retour-
            etiketten uitprinten, gratis terugbezorging via
            koerier, enz.).
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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: heel gemakkelijk 

M Opdracht 2, het digitale kooppad:
    F Benoem de 4 digitale paden die je als consument kan
        bewandelen tijdens de online oriëntatie, de
        zogenaamde ‘clicks’.
    F Tot welk pad behoren banners?
    F Tot welk pad behoren internet advertorials? 
    F Hoe kunnen de 4 digitale paden bijdragen aan de
        invulling van de zes basisbehoeften?
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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: de ruimere productkeuze 

M De enorme assortimenten van diverse webshops: 
    F in algemeen voeren (grotere) webshops grotere
        assortimenten dan fysieke winkels. 
        Zo biedt Amazon  (omzet in 2019: > Z 280,5 mld)  in
        diverse productcategorieën het 
        veelvoudige aan van wat door 
        grote retailers wordt aangeboden. 

        Deze situatie doet zich niet alleen in de non-food-
        sector voor; ook in de foodsector bevinden zich
        pure online aanbieders, zoals Ocado in de VK
        (omzet in 2019: > ^ 1,75 mld), die grotere assortimenten
        aanbieden dan hun fysieke winkelconcurrenten.
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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: de ruimere productkeuze 

M De enorme assortimenten van diverse webshops: 
    F de enorme assortimenten die online aanbieders
        zoals Amazon en Bol.com voeren, worden
        gaandeweg nóg groter door het creëren van
        marktplaatsen, een variant van wat bij fysieke
        retailers shop-in-the-shop wordt genoemd.

        Deze marktplaatsen (beter: online [verkoop-]
        platforms) betreffen webshops van andere online
        aanbieders, die hiervoor een commissie aan de
        platform-hoster betalen (Amazon, Bol.com, enz.).
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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: de ruimere productkeuze 

M De enorme assortimenten van diverse webshops: 
    F online platform Bol.com:
        Sinds 2011 kunnen ook andere ondernemers hun
        waren verkopen op Bol.com.

        Er worden meer artikelen verkocht 
        door externe verkopers op Bol.com 
        dan door Bol.com zelf.

>>
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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: de ruimere productkeuze 

M De enorme assortimenten van diverse webshops: 
    F online platform Bol.com:
        kopers hebben echter lang niet altijd door
        wanneer ze nou iets bij bol.com zelf kopen of bij
        een externe verkoper.
 
        De verkoper staat op de productpagina, 
        vanaf waar kan worden doorgeklikt naar 
        de verkoperspagina. Daar staan meer 
        gegevens, maar geen contactgegevens, 
        want het contact gaat altijd via de 
        klantenservice van bol.com.

>>
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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: de ruimere productkeuze 

M De enorme assortimenten van diverse webshops: 
    F online platform Bol.com:
        soms blijkt de naam van de verkoper 
        op Bol.com anders te zijn dan de bij 
        de KvK ingeschreven handelsnaam, 
        waardoor het dan lastig is meer te 
        weten te komen over die verkoper.
        De aangesloten verkoper kan zijn 
        producten zelf versturen, maar kan ook het hele
        logistieke proces, de administratie en de klanten-
        service uitbesteden aan Bol.com. 
        Per bestelling wordt dan een % van de omzet
        betaald aan Bol.com als commissie.
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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: de ruimere productkeuze 

M De enorme assortimenten van diverse webshops: 
    F voordelen van online platform-hosting:
        G door het eigen aanbod en dat van derden in de
            eigen webshop te integreren, wordt de keuze
            voor de consument verruimd;

        G een tamelijk risicovrij verdienmodel voor de
            platform-hoster.  De derde partij vervult zelf de
            e-fulfillment (het logistieke proces van voorraad
              houden, bestellingen afwikkelen, retourzendingen
              verwerken, enz.), of besteedt dit uit tegen
            betaling;

>>
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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: de ruimere productkeuze 

M De enorme assortimenten van diverse webshops: 
    F voordelen van online platform-hosting:
        G meer inzicht in de voorkeuren van de
            winkelende klant. 
 
            Op basis hiervan zou de online platform-hoster
            bepaalde producten zélf in voorraad kunnen
            nemen en verhandelen, waardoor deze meer
            verdient dan d.m.v. commissies van derde
            partijen;

>>

23

DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: de ruimere productkeuze 

M De enorme assortimenten van diverse webshops: 
    F voordelen van online platform-hosting:
         G voor merkfabrikanten vormen online-plaforms
            een profijtelijke aanvulling op hun traditionele
            retailverkopen: de af te dragen commissie zal
            veelal lager zijn dan de marges via de retail;

         G fysieke winkels met eigen webshops die er ook
             voor kiezen om via online platforms te
             verkopen, beschouwen de te betalen
             commissies soms als verloren marge.  Meestal
             levert deze aanwezigheid juist méér omzet op;
             deze aankopen zouden er anders niet zijn.

24

DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: de ruimere productkeuze 

M De enorme assortimenten van diverse webshops: 
    F te groot assortiment?
        Uit onderzoeken blijkt dat consumenten lastig
        kunnen kiezen uit een veelheid van product-
        varianten of merken. 
 
        Gevolg: fysieke winkelbedrijven houden hier
        rekening mee en beperken de diepte van hun
        assortimenten.

>>
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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: de ruimere productkeuze 

M De enorme assortimenten van diverse webshops: 
    F te groot assortiment?
        Tegelijkertijd zien we dat de enorme keuze bij
        online aanbieders voor de consumenten juist van
        groot belang is.  

        Het verschil?  Bij de online aanbieder is het
        gehele assortiment niet zichtbaar; in de fysieke
        winkel is dit meestal wel het geval. 
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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: de ruimere productkeuze 

M De enorme assortimenten van diverse webshops: 
    F te groot assortiment?
        Verder kunnen consumenten meestal producten
        bij online aanbieders specifiek zoeken en filteren
        (bijv. op variëteit of op prijs). 
       
        In fysieke winkels worden de assortimenten op
        gestandaardiseerde wijze voorgeschoteld: naar
        merk, naar soort en misschien op basis van
        samenhang, maar niet op basis van persoonlijke
        voorkeuren zoals bij online winkelen.
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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: de ruimere productkeuze 

M Opdracht 3, aanbod:
    F Op welke basisbehoefte 
        speelt het 1e aanbod in?
    F Op welke basisbehoefte 
        speelt het 2e aanbod in?
    F Wat zijn de grootste 
        verschillen?
    F Welke voorbeelden ken 
        je nog meer van dit zgn. 
        abonnementsmodel?
    F Wat zou jij adviseren aan 
        deze winkels om beter in te 
        spelen op basisbehoeften?

1: Gilette assortiment in winkel

2: BoldKing basis bestelset
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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: de goedkopere
prijsperceptie 

M Zijn webshops goedkoper dan fysieke winkels? 
    F In algemeen lijken webshops vaak goedkoper
        dan traditionele winkels.  En dit zal ongetwijfeld
        ook zo kunnen zijn voor verschillende goederen. 

        Wat echter vaak vergeten wordt, is dat de
        webshops van fysieke winkels meestal dezelfde
        prijzen hanteren als in de winkel, en dat daar nog
        eens verzend- en wellicht ook administratie-
        kosten bovenop komen.
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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: de goedkopere
prijsperceptie 

M Zijn webshops goedkoper dan fysieke winkels? 
    F online aanbieder Coolblue positioneert zich niet
        als prijsvechter, maar als specialist met
        uitstekende service.  
        De eerder genoemde Ocado focust vooral op
        gemak, waarbij prijzen van de food-producten 
        in de pas lopen met die van traditionele
        supermarkten.

        En toch houdt het prijsvoordelige beeld, dat
        consumenten van e-commerce hebben, stand.
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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: de goedkopere
prijsperceptie 

M Zijn webshops goedkoper dan fysieke winkels? 
    F Dat prijsvoordelige beeld ontstaat door de
        priijzen en prijzenacties van een beperkt aantal
        online-aanbieders.
        Sterke prijsbrekers, zoals Zalando of Amazon
        (voor een aantal producten), kunnen in een hele
        sector prijzenoorlogen ontkenenen, 
        wat dan ook gebeurt.

        Gevolg: allerlei  -tijdelijke-  
        prijzenstunts, niet alleen online. 
        Maar uiteindelijk, wie korting zoekt,
        zal die vrijwel elke dag ergens aantreffen.
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Online winkelen: de goedkopere
prijsperceptie 

M Zijn webshops goedkoper dan fysieke winkels? 
    F Verder kunnen webshops inderdaad goedkoper
        aanbieden dan wat men in een andere (Europese)
        regio misschien gewend is.  Regionale prijzen zijn
        vaak gebaseerd op de koopkracht of de mate van
        concurrentie.
 
        Zo kunnen Nederlandse webshops, zoals Coolblue,
        voor Belgische consumenten voordeliger zijn dan
        webshops van eigen bodem.  
        Nederlandse consumenten kunnen vaak voor
        technische producten voordeel behalen bij Duitse
        of Amerikaanse online aanbieders.   
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Online winkelen: de goedkopere
prijsperceptie 

M Zijn webshops goedkoper dan fysieke winkels? 
    F Dynamische prijsstelling:
        online aanbieders, zoals Amazon, passen intussen
        prijsstellingsmethoden 
        toe die al langer in de 
        luchtvaartsector en in 
        de hotelbranche 
        gebruikt worden 
        (yield management).

        Afhankelijk van tijdstip van aankoop, voorraden
        bij concurrenten, en meer, kunnen prijzen voor
        bepaalde artikelen per dag variëren.
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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: minder persoonlijke
service

M Persoonlijke service, voordeel voor fysieke winkels?
    F In algemeen vinden consumenten dat fysieke
        winkels betere service bieden dan webshops. Het
        gaat hier met name om vriendelijkheid, service-
        gerichtheid en deskundigheid van winkel-
        personeel. 
        Bij webshops beperkt persoonlijk contact zich tot
        e-mail of soms chat of telefonisch contact, wat 
        als nadeel van e-commerce wordt beschouwd.

        Fysieke winkels bereiken aldus een belangrijke
        voorsprong waar het persoonlijke service betreft,
        of toch niet....?
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Online winkelen: minder persoonlijke
service

M Persoonlijke service, voordeel voor fysieke winkels? 
    F Juist onder invloed van alle concurrentie, met
        name online, staan de marges bij retailers voort-
        durend onder druk. 
        Bij de fysieke retailer leidt dit o.a. tot:
        G inzet van minder personeel;
        G inzet van studenten / goedkope werkkrachten;
        G meer efficiëntie op de winkelvloer, minder tijd
            voor klanten;
        G inzet van zelfkassa’s, meer zelfredzaamheid 
            van klanten;
        G minder training en opleiding van personeel.
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Online winkelen: minder persoonlijke
service

M Persoonlijke service, voordeel voor fysieke winkels? 
    F Al met al verschilt de geboden persoonlijke
        service van winkel tot winkel.  
        Vaak is de bedrijfsleider (ondernemer/franchiser
        of manager?) bepalend voor het serviceniveau
        van de betreffende winkel.

        Ondertussen zitten online aanbieders niet stil, en
        wordt meer en meer gewerkt met duidelijke
        koopwijzers, video’s, vergelijkingen met andere
        producten of die van concurrenten, betere
        chatfuncties, en meer.  Dit alles om in elk geval 
        de deskundigheid te onderstrepen. 

38

39

DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: mindere beleving

M Klip en klaar: de betere beleving bij fysieke winkels?
    F Duidelijk is dat fysieke winkels een betere
        beleving kunnen verschaffen dan online winkels.
        Niets overtreft de echte ervaring van in het echt
        bekijken, aanraken, proeven, ruiken, uitproberen. 
        Met uitzondering van digitale producten, zoals
        audio en games, natuurlijk.

        Maar...met het oog op de eerder aangekaarte
        besparingen en efficiënties die retailers
        doorvoeren, ademen sommige fysieke winkels wel
        erg weinig sfeer en kunnen vraagtekens geplaatst
        worden bij de zoveel betere beleving. 
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Online winkelen: mindere beleving

M Klip en klaar: de betere beleving bij fysieke winkels?
    F Tegelijkertijd ontstaat een probleem bij fysieke
        retailers die wél meer investeren in een betere
        winkelbeleving.
        Consumenten kunnen de fysieke winkel als
        showroom beschouwen om vervolgens elders,
        online, goedkoper te bestellen.

        Dit zal vooral voorkomen bij prijsgevoelige 
        e-shoppers, en kan in feite alleen tegengegaan
        worden door betere persoonlijke verkoop en het
        aangaan van duurzame relaties met klanten. 
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M Opdracht 4, CoolBlue:
    Links:
     O https://youtu.be/cjIuIay7eUA   [wat voor uitpakker ben jij?]
     O https://www.youtube.com/watch?v=7ykyaPhrSDA
     O https://www.netvlies.nl/tips-updates/e-commerce/online-
         marketing/hoe-coolblue-klanten-verandert-in-loyale-
         ambassadeurs-en-wat-we-daar-van-kunnen-leren/
     O https://www.wouterkleinsman.nl/online-marketing/de-
         customer-journey-van-coolblue-die-leidt-tot-een-glimlach/
     O https://retailtrends.nl/item/51467/zo-maakt-coolblue-van-
         een-dom-een-winnend-businessmodel

    F Hoe voorziet Coolblue in de zes basisbehoeften?
    F Wat zou je CoolBlue kunnen adviseren om nog beter
        in de basisbehoeften te kunnen voorzien?

42
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Online winkelen: verschil in vertrouwen

M Vertrouwen in webshops is niet vanzelfsprekend:
    F redenen om niet online te kopen of om een web-
        shop niet te vertrouwen, kunnen ontstaan door:
        G ontastbaarheid van het product;
        G onbekendheid met webshop;
        G negatieve feedback of reviews;
        G wantrouwen in online betaling;
        G wantrouwen in correcte levering;
        G wantrouwen in after-sales service.

        Webshops dienen, meer nog dan fysieke winkels,
        hard te (blijven) werken aan het winnen van
        vertrouwen van potentiële klanten. 

44

DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen: verschil in vertrouwen

M Vertrouwen in webshops is niet vanzelfsprekend:
    F Aandachtspunten voor het bouwen van
        vertrouwen:
        G werken met keurmerken, zoals Thuiswinkel;
        G bestaande klanten aansporen 
            positieve reviews en ervaringen
            te plaatsen;
        G servicegerichtheid benadrukken, 
            o.a. over retournering van 
            producten, klachtenafhandeling, enz.;

>>
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Online winkelen: verschil in vertrouwen

M Vertrouwen in webshops is niet vanzelfsprekend:
    F Aandachtspunten voor het bouwen van
        vertrouwen:
        G communicatiemogelijkheden met klanten
            duidelijk aangeven, plus snelle responstijd;
        G mogelijkheid bieden product op locatie zelf te
            inspecteren, op te halen en evt. de bestelling
            alsdan te kunnen cancellen;
        G werken met sterke merken.
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DE CONSUMENT EN e-COMMERCE

Online winkelen, wordt fysiek winkelen plus

M Verdere groei online winkelen én fysiek winkelen:
    F al met al is online winkelen niet meer weg te
        denken hetgeen vooral samenhangt met:
        G het toenemende gemak van aankopen;
        G de voordelige online prijsperceptie;
        G de enorme keuze aan producten.

    F pure online aanbieders zullen nog wel verder
        doorgroeien, maar intussen neemt het aantal
        webshops van fysieke winkels ook toe.  
        Deze hebben duidelijke voordelen boven pure
        online aanbieders die nog verder kunnen worden
        uitgebouwd.


