
6 trends om in de gaten te
houden in de e-commerce

markt tijdens 2022

 



De E-commerce markt is een zeer veranderlijke markt, hoe zorg je ervoor dat jouw
bedrijf niet achterblijft? In deze whitepaper bespreken we 6 trends waar je als bedrijf

naar zou kunnen kijken.
 

Herinrichten van het checkout-proces1.

Biedt de klanten flexibele verzending aan en communiceer duidelijk de tracking
informatie,
Bied de klanten meerdere opties voor verzend- en betaalmethodes,  
Wees transparant tegenover de klant en verberg geen kosten,
Re-design je website om de customer journey zo kort mogelijk te maken zodat
klanten niet gefrustreerd raken door onduidelijk navigatie. 

Door het herdenken en herinrichten van het uitcheckproces, kan het verlaten van de
shopping cart worden tegengegaan. De grootste reden voor het verlaten van de
shopping cart in de Europese markt is vaak dat de verzendkosten torenhoog zijn. Ook
komt het nog vaak voor dat orders niet gratis worden verzonden bij een orderbedrag
boven de €150, waardoor consumenten weglopen. Op de laatste plaats staat een te
lange verzendingstijd, voor 44% van de Europeanen is 3 dagen wachten op een
pakketje eigenlijk al te lang. De volgende tips kunnen je helpen het verlaten van de
shopping cart tegen te gaan: (Frankwatching, 2021) 

 

 
 2. Duurzaamheid

Gerecyclede verpakkingen, het gebruik van 100% recyclede materialen en het
produceren met zo min mogelijk CO2 uitstoot. 

Na het bespreken van de klimaat-zorgen tijdens de klimaattop in het laatste kwartaal
van 2021, is het wel duidelijk dat er een hoop moet veranderen aan de totale uitstoot
in de wereld. Alle kleine beetjes helpen, dus ook groene logistiek. Bij groene logistiek
moet je denken aan de aflevering van je pakket bij een afleverpunt om afgelegde
kilometers te beperken, of het compenseren van de gebruikte CO2. 
Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan duurzame verpakking, het overstappen naar
elektrische bezorgvoertuigen maar ook het efficiënt vullen van vrachtwagens om zo
veel mogelijk ruimte te benutten. 
Consumenten vrezen voor het gevolg van e-commerce op het milieu en willen graag
hun steentje bijdragen om de schade te beperken. Het compleet terugdringen van de
CO2 uitstoot door e-commerce zal deze generatie niet meer lukken, maar volgens de
klimaattop kunnen er voldoende maatregelen worden getroffen om deze uitstoten te
mitigeren. 
Enkele tips die kunnen helpen om jouw logistiek te verduurzamen: (Frankwatching,
2021) (Youwe, 2022)
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Effectief gebruik van de ruimte in containers en vrachtwagens, door het duidelijk
communiceren van hoeveelheden pakketten die verzonden gaan worden, kan er
zo veel mogelijk ruimte gebruikt worden en daardoor wordt ruimteverspilling 
 verminderd.
Moedig je klanten aan duurzaam te zijn, laat ze kiezen voor green shipping opties
en dring aan te recyclen door hun afval te sorteren. 
Werk samen met bedrijven die dezelfde milieudoelen hebben, deze bedrijven
moeten denken aan het verminderen van hun CO2 uitstoot door vrachtwagens
en/of vrachtschepen en het verduurzamen van hun productieproces. 

3. Direct-to-consumer model

Door de Covid-19 pandemie heeft de business-to-business markt een flinke klap
ontvangen als het gaat om verkoop. Door deze neerwaartse trend zijn bedrijven gaan
zoeken naar alternatieven om de klap te verminderen. Dit heeft geleid tot adoptie van
het direct-to-consumer model. Bedrijven die deze wagende stap hebben genomen
aan het begin van de pandemie hebben andere bedrijven geïnspireerd om een duik in
het diepe te nemen. 

Het direct-to-consumer model houd in dat een derde partij wordt uitgeschakeld en er
voor een lagere prijs een product of service verkocht kan worden, direct aan de klant.
Voor grote bedrijven zoals Heinz, is de stap naar direct-to-consumer een slimme zet
geweest kijkend naar de toename in omzet. Er zijn meerdere redenen om als bedrijf
het direct-to-consumer model aan te nemen: 

 
1. Het verminderen van stappen in de supply chain

Door het verwijderen van derde partijen die bezig zijn tussen jouw bedrijf en de klant,
zorg je ervoor dat je een grotere marge kan pakken op je producten. Als er meerdere
bedrijven zitten tussen jou en de klant, wordt er links en rechts marge ingepikt.
Bijvoorbeeld, als je als producent een schoen maakt voor 20 euro en die schoen
verkoopt aan een groothandelaar voor 40 euro, die de schoen vervolgens verkoopt
aan de klant voor 60 euro, op die manier mis je als producent een gigantische marge. 

2. Verbeterde communicatie tussen jouw bedrijf en de klant

Als jouw producten worden verkocht door een derde partij krijg je als bedrijf beperkte
informatie over bijvoorbeeld alleen informatie over hoeveel er verkocht is en hoeveel
er nog in het warenhuis staat. Informatie over hoe de klant denkt over jouw product,
hoe de klant misschien wel een extra product kan gebruiken in combinatie met het
andere product en of de klant misschien wel bereid is meer te betalen. Verder, als je
zonder derde partij producten laat retourneren kan je duidelijk communiceren met de
klant over wat er misging en hoe het opgelost kan worden. 
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3. Volledige controle over jouw merk

Door de controle te geven aan een derde partij, verlies je het roer van jouw merk
stukje bij beetje. De grootste reden hiervan is het verliezen van drie van de vier
marketing p’s. Price, promotion en placement zijn belangrijke elementen van jouw
merk die je weggeeft aan de derde partij. De vierde P, place, heb je als bedrijf nog wel
in handen als je je producten verkoopt bij een derde partij. Neem het roer in eigen
handen en zet jouw merk neer zoals je dat had gewild. 
(Matuntuta, 2021) (DiPietro, 2021)

 4. Personalisatie

Het personaliseren van het proces van de levering van je producten of service door
dynamische content, product aanbevelingen en speciale aanbiedingen te leveren voor
nieuwe en/of bestaande klanten zorgt voor een speciale klantervaring. Hierdoor bouw
je niet alleen een sterkere band op met je klanten maar zorg je ook voor klantbehoud.
Klanten willen een speciale en gepersonaliseerde ervaring en door eerdere data te
gebruiken om dit proces aan te passen aan de benodigdheden van de klant kan hierbij
helpen dit te realiseren. Uit eerder onderzoek van Forrester is gebleken dat 77% van
klanten het bedrijf koos die een gepersonaliseerde klantervaring aanbood. (Youwe,
202)

5. Het versterken van de supply chain

In de laatste jaren zijn er nieuwe uitdagingen opgedoken die in sommige gevallen de
supply chain hebben aangetast en het proces hebben verstoord. Zelfs voor de
vakantie periodes tijdens de lockdown moesten bedrijven hun supply chains bijwerken
om aan de vraag te voldoen. Volgens onderzoek van manufacturing global zijn maar
12% van alle bedrijven wereldwijd verzekerd van een betrouwbare supply chain als er
verdere verstoringen zouden komen in de toekomst. Volgens manufacturing global
zullen supply chain problemen blijven opduiken tot aan het derde kwartaal van 2022.
Dit zorgt ervoor dat je als bedrijf beschermd moet zijn tegen allerlei externe factoren
die je supply chain kunnen aantasten.

 

1. Blijf alert op je voorraad

Houd je warenhuizen goed in de gaten en zit bovenop de producten die je nog binnen
hebt. Tijdens onvoorspelbare tijden zoals de Covid-19 pandemie is het altijd belangrijk
goed te communiceren met je klanten welke producten er nog op voorraad zijn en een
back-up voorraad te hebben mocht de vraag ineens explosief toenemen. 

 

Hier zijn enkele tips om je als bedrijf sterk op te stellen tegen externe factoren voor je
supply chain: 
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2. Verbreid de verzendingsmogelijkheden 

Het aanpassen aan de klant om aan hun benodigdheden te voldoen zorgt voor een
sterkere band en een grotere kans op klantenbehoud. Zorg als bedrijf voor een
handvol mogelijkheden tot levering van jouw product of service. 

3. Duidelijke communicatie

Communicatie is een cruciaal onderdeel van de supply chain, maar ook voor de
klanten. Het bouwt vertrouwen op door de graad van transparantie te laten groeien.
Producenten houden jouw bedrijf op de hoogte van geproduceerde hoeveelheden
waardoor je de klanten op de hoogte kan houden van de geleverde goederen. 

4. Kom in contact met third-party logistics bedrijven 

Het uitbesteden van je order fulfilment en warenhuis management kan er voor zorgen
dat zelfs tijdens een crisis, jouw klanten hun product op tijd binnen kunnen krijgen. Dit
soort bedrijven zorgen voor het picken, inpakken en verzenden van jouw orders.
Sommige bedrijven leveren zelfs software dat analyses kan leveren over hoe snel
producten verkopen en hoeveel voorraad er nog aanwezig is in je warenhuis.
(Matuntuta, 7 Ways a Good Supply Chain Strategy Can Benefit You in Times of Crisis,
2021)

Bent u benieuwd wat Directify kan bieden voor uw bedrijf? Neem gerust contact met
ons op!

 

6. Zorg voor een efficiënte technology stack

Wat blijk uit onderzoek van Netskope, is dat 1 onderneming al gauw ongeveer 1300
cloud-services gebruikt. Hier kan u denken aan Facebook, LinkedIn, Slack, Basecamp,
Notion, Google en Microsoft 365. Het overgrote deel van deze online services zijn niet
bestand tegen gevaarlijke malware attacks. Dit betekent dat de basis van de
organisatie, de online communication core, kan worden uitgeschakeld na een gerichte
attack. Als bedrijf is het gemakkelijk met een nieuw platform te starten maar, hoe meer
platforms er worden gebruikt, hoe lastiger het wordt duidelijk te communiceren. Maak
als organisatie, in het tweede kwartaal van 2022, een overzicht van de huidige
technology stack.

Creëer een duidelijke visualisatie van de huidige technology stack, met daarin de
maandelijkse afschrijving, het doel van deze service en de gevoelige data die erin
staat. Kijk hierbij naar de tools die de meeste waarde leveren en die veelzijdig zijn. 

Zie volgende pagina:
4



Om het process van teruggestuurde pakketjes zo simpel en makkelijk mogelijk te
maken, moet je er simpelweg rekening mee houden dat het gaat gebeuren. Als je je
als bedrijf goed voorbereid op dat er niet alleen pakketjes verstuurd gaan worden
maar ook geretourneerd, ben je goed op weg. Een derde van de consumenten in
Europa geeft aan dat hij of zij bijna nooit een pakket terugstuurt en dat 16% nooit een
pakket terug zal sturen. 

De voornaamste reden om niet te retourneren voor europese consumenten was het
onhandige aspect van de retour methode. Op de tweede plaats staan de kosten die
verbonden zijn aan het retourneren. Soms is het retourproces zo duur dat het bijna net
zo duur of zelfs duurder is dan het product te houden. Als jouw onderneming het
retour proces nog niet heeft uitgedacht, loop je als e-commerce bedrijf een stapje
achter op de competitie. Begin met het creëren van een retouren stappenplan. Op
basis hiervan kan je stappen gaan bedenken om het retourproces zo gemakkelijk
mogelijk te maken voor de klant. Hoe kun je klanten het zo gemakkelijk mogelijk
maken om terug te komen bij jouw organisatie? Bied gratis retourneren aan en laat de
klant duidelijk weten wanneer hij of zij geld kan verwachten. Stroomlijn het
retourproces en behoud zoveel mogelijk je bestaande klanten. (Sendcloud, 2022)

 
 

De overige platforms en services kunnen dan besproken worden of deze in het
huidige tijdperk nog waarde kan leveren aan het bedrijf. Houd daarnaast nauw in de
gaten of er dit jaar nieuwe applicaties op de markt komen die huidige services kunnen
vervangen met innovatieve oplossingen. (Frankwatching, 2021)

7. Creëer een gemakkelijk retour-proces
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Conclusie en aanbevelingen

Om de meest belangrijke trends in de e-commerce markt te samenvatten kunnen we
beginnen met het herdenken van het checkout proces. Flexibele verzending en het
duidelijk communiceren van de tracking informatie biedt de klanten een hoop
zekerheid en zal leiden tot minder shopping cart verlatingen. 

Een volgend aspect, duurzaamheid. In de laatste paar jaar in het onderwerp van
duurzaamheid een stuk belangrijker geworden omtrent de zorgen om het klimaat. Als
bedrijf kan je gerecyclede verpakkingen gebruiken en samenwerking met organisaties
die staan voor dezelfde klimaat doelen als jouw bedrijf. Ook kan je als onderneming zo
duidelijk mogelijk je verschepingen op orde hebben dat er zo min mogelijk ruimte
wordt verspild in vrachtwagens en containers op vrachtschepen. 

Verder, het adopteren van het direct-to-consumer model om volledig controle te
nemen over jouw marges. Verwijder een derde partij uit je business model en verdien
grotere marges. Bovendien, het personaliseren van je producten voor een betere
klantrelatie. Vervolgens, het versterken van je supply chain zodat zelfs na de Covid-19
pandemie je bedrijf nooit last zal krijgen van verstoringen waardoor je klanten
tevreden houd. Verder, zorg als organisatie voor een duidelijke en efficiënte
technology stack zodat er geen onnodige programma's en software rondzwerven in de
organisatie. Als laatste, het versimpelen van het retourproces voor klanten. Enkele
redenen zijn genoemd die er voor zorgen dat klanten niet hun pakketten terugsturen.
Als jij als organisatie deze punten onder controle hebt, zorg je voor een hoger
klantbehoud en een gezonder bedrijf dat verzekerd staat van een sterke toekomst. 

Heeft u nog vragen over e-commerce of bent u zelf op zoek naar fulfilment
voor uw webshop? Scan dan deze QR-code:
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Of klik op deze link:

https://www.directify.co/nl/
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