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  Turbulente markt van pioniers   Onderzoek Supply 

Chain Media en LogiLex      De respondenten: totale omzet 

€ 1,8 miljard in Nederland     41 miljoen orders in B2C-

dienstverlening     Bijna 15.000 orders per fte per jaar

 Gemiddelde omzet € 10 per fulfilment-order
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van de B2C-operatie. Startende webshops 

hebben kleine volumes, maar deze nemen 

bij succes na verloop van tijd (soms snel) 

toe. Het te verwerken ordervolume is 

een bepalende factor in het inrichten van 

een B2C-operatie. Als deze volumes toe-

nemen, wordt de kwaliteit van proces-

sen, systemen en organisatie kritischer. 

Mechanisering van procesonderdelen kan 

noodzakelijk blijken. De keuzefactor ‘om-

vang’ impliceert niet ‘big is beautiful’. De 

schaal van de operatie moet passen bij het 

betreffende dienstenpakket voor een be-

paalde opdrachtgever.

Deze Marktmatrix kan zowel door dienst-

verleners als opdrachtgevers (merkeigena-

ren of webshops) worden gebruikt. Voor 

dienstverleners kan de matrix een onder-

steuning bieden bij het bepalen van de 

strategische richting van het bedrijf: hoe 

belangrijk is e-fulfilment-dienstverlening 

en wat is een realistische doelstelling qua 

positie gezien de huidige activiteiten en 

klantenportfolio? Voor opdrachtgevers kan 

de matrix helpen om bij uitbesteding te 

bepalen wat voor soort dienstverlener zou 

kunnen passen bij het betreffende e-fulfil-

ment-dienstenpakket.

Weekendlevering

Als belangrijkste trend in B2C e-fulfil-

ment noemden alle respondenten in het 

onderzoek verbetering van verzend- en 

aflevermogelijkheden, waaronder same 

day delivery en meer keuzemogelijkheden 

voor de consument. Ook moet de e-fulfil-

ment-operatie langer open zijn. ‘In samen-

werking met vervoerders die de last mile 

voor hun rekening nemen is het steeds 

normaler geworden dat ook in de weeken-

den en op maandag wordt geleverd aan de 

consument, en niet pas op dinsdag’, zegt 

Hans Willem Cortenraad, CEO bij dienst-

verlener CB. ‘De vraag is of consumenten 

altijd de bestelling zo snel mogelijk willen 

ontvangen of dat gegarandeerde leverze-

kerheid belangrijk is. Gedifferentieerde 

leveringstermijnen met variabele kosten 

bedient de consument nog beter.’

Aanvullende services kunnen leveren 

naast de reguliere processen is ook een 

veelgenoemd vereiste. Een specifiek punt 

is het unieker maken van de verzendorder, 

bijvoorbeeld door branding van de doos of 

door het meer persoonlijk maken van de 

verpakking. Cortenraad: ‘Consumenten 

waarderen persoonlijke aandacht bij de 

levering. In plaats van de vriendelijke win-

kelbediende is dat nu een briefje of kaartje 

bij de levering.’

De groei van grotere dienstverleners waar-

onder ook spelers als Amazon, Bol.com en 

Zalando is ook merkbaar onder de e-ful-

filment providers, die consolidatie van 

dienstverleners als mogelijke trend zien. 

‘Hoewel consumenten steeds meer bij 

dezelfde webshops kopen, zien we echter 

ook meer ruimte voor nichemarkten ont-

staan’, stelt Patrick de Waal, eigenaar van 

Misi Fulfilment dat zich op het mkb en 

de middelgrote webshops richt. ‘Niche-

webshops willen niet altijd samenwerken 

met die grote partijen. Want als ze bij de 

verkoop via die partijen een goede omzet 

draaien, gaan die partijen deze goederen 

zelf verkopen. Ze willen die grote partijen 

niet wijzer maken.’

Onderscheidend vermogen

De toenemende concurrentie en het gelei-

delijk verdwijnen van het verschil tussen 

De Marktmatrix voor e-fulfilment-dienstverleners toont de positionering van de deelnemende bedrijven in dit onderzoek. De kleuren van de stippen geven aan of een dienstverle-

ner meer op Nederland is gericht (blauwe stippen, meer dan 50 procent van de orders worden in Nederland afgeleverd) of op het buitenland (oranje stippen).
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