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De B2B e-commerce markt is 8,5 biljoen dollar waard en 
zal naar verwachting 18,8 biljoen dollar bereiken tegen 
2027. Ter vergelijking: de B2C e-commerce markt wordt 
geschat op 5,7 triljoen dollar en zal tegen 2027 naar 
verwachting meer dan 10 triljoen dollar bedragen. Deze 
cijfers tonen duidelijk het potentieel aan van online 
bedrijfsverkopen. Tegelijkertijd worden de meeste 
technologische en zakelijke innovaties doorgevoerd 
in de consumentensector. Terwijl retailklanten kunnen 
profiteren van virtuele paskamers, spraakgestuurd 
zoeken, uitgestelde betalingen en een volledig 
gedigitaliseerd winkelproces, worden zakelijke klanten 
geconfronteerd met een onvriendelijke interface, een 
lang en ingewikkeld aankooptraject en afhandeling 
van bestellingen via e-mail of telefoon. Dit is niet de 
beste gebruikerservaring. 

In dit ebook bespreken we de kenmerken van de B2B-
sector en de uitdagingen die het biedt. We analyseren 

Inleiding

de behoeften van zakelijke klanten en presenteren de 
manieren om de verkoop te verhogen en de ervaring 
op een e-commerce platform te verbeteren. We 
lopen ook door het proces van het selecteren van een 
verkoopplatform en presenteren hoe zo'n hulpmiddel 
eruit ziet met Shopware als voorbeeld. 
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B2B e-commerce is online verkoop tussen bedrijven, 
zoals groothandelaren, fabrikanten of distributeurs. Het 
doel van het e-commerce platform is de kwaliteit van 
face-to-face zakelijke interacties over te brengen naar 
het online platform met als resultaat een eenvoudiger, 
meer geautomatiseerd aankoopproces. De klassieke 
B2B-handel is echter gebaseerd op persoonlijke relaties 
en netwerken met vertegenwoordigers, magazijnen 
en leveranciers. Veel verschillende entiteiten, veel 
afzonderlijke databases en processen die moeten 
worden gevolgd om ervoor te zorgen dat de bestelde 
goederen op tijd bij de klanten zijn om hun reis naar 
de winkels of productiefaciliteiten te beginnen. Is een 
dergelijk model snel, eenvoudig en efficiënt? Natuurlijk 
niet. De complexiteit van de B2B-sector zorgt ervoor dat 
veel leveranciers terughoudend zijn om een gevestigd 
systeem te veranderen en te investeren in een upgrade. 
Lange tijd bood de markt weinig maatoplossingen die 
aansluiten op  de zakelijke behoeften en richtte zij zich 
vooral op het consumentensegment. Daardoor raakte 
de B2B-sector steeds meer verouderd. Zoals voor veel 
bedrijfssectoren was er een externe factor nodig om 
de tekortkomingen van deze aanpak aan het licht te 

De ontwikkeling van online verkoop in het bedrijfsleven

brengen. Die factor was de pandemie. Problemen met 
reizen tijdens de pandemie beïnvloedden zakelijke 
bijeenkomsten en logistiek. Dit vormde een aanzienlijke 
belemmering voor het aangaan van specifieke 
directe partnerschappen. Het veroorzaakte ook in 
veel sectoren levering blokkades en voorraadtekorten. 
Door het gebrek aan voldoende technologische 
voorzieningen werd het delen van informatie tussen 
de betrokken bedrijven, het bijwerken van databanken 
en het crisisbeheer belemmerd. B2B e-commerce 
werd cruciaal, maar de markt was niet voorbereid 
op de snelle implementatie ervan bij gebrek aan 
specifieke oplossingen en procedures voor de digitale 
transformatie van bedrijfsmodellen. 

De pandemische crisis bleek de noodzakelijke impuls 
te zijn om de B2B-verkoop te moderniseren en het 
percentage van bedrijven, die e-commerce oplossingen 
aanbieden, groeit. In februari 2021 maakte 53% van de 
B2B-verkopers het mogelijk om transacties volledig 
op afstand uit te voeren, en in november 2021 was dit 
percentage al 65% (McKinsey, 2022).
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De B2B-klant van vandaag

Eén van de voornaamste argumenten die B2B-verkopers 
ervan weerhoudt te starten met de online verkoop, is 
de overtuiging dat hun klanten de voorkeur geven 
aan persoonlijke verkoop met een vertegenwoordiger. 
Volgens McKinsey zal in 2021 maar liefst 32% van de 
bedrijven e-commerce als hun favoriete verkoopkanaal 
aanwijzen, terwijl slechts 23% kiest voor persoonlijke 
verkoop.
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De specifieke behoeften van het bedrijfssector 
vereisen een andere benadering van technologische 
oplossingen dan die bekend zijn van B2C-platforms.

Persoonlijk prijsbeleid
Eén van de kenmerken van B2B-verkoop is variabele 
prijsstelling. Business-to-business verkopers hebben 
meestal een kleiner aantal klanten die in groot 
formaat bestellen. Kortingen en individuele prijzen 
voor verschillende segmenten vormen de basis voor 
het opbouwen van een relatie die voor beide partijen 
loont. Een gunstiger aanbod is gericht op degenen 
die regelmatig veel goederen bestellen, of op nieuwe 
klanten om hen aan te moedigen terug te keren.

Langer aankoopproces
Voor zakelijke klanten is het aankoopproces veel 
langer dan in de detailhandel. Zorgvuldige analyse 
van het beste aanbod, onderhandeling over de prijs, 
controle van de beschikbaarheid van het product, 
inschatting van de tijd die nodig is om aan de vraag 
te voldoen, veel beslissers bij de aankoop, facturering 
of kredietverlening, transport, opslag, enz. Elk van deze 

Kenmerken van B2B verkoop

stappen kost tijd en daarom is het aankooptraject in 
de B2B-sector veel langer dan in de B2C-sector.

Flexibele betaling methoden
Voor B2B-klanten is het belangrijk om financiële 
liquiditeit te behouden en de tijd tussen aankoop en 
teruggave zo kort mogelijk te houden. Daarom bieden 
zakelijke platforms hun klanten kredietlijnen, leases en 
uitgestelde betalingen.

Toegang voor geverifieerde bedrijven
Bij grote bestellingen kan het inschakelen van malafide 
zakenpartners zeer ernstige gevolgen hebben, zoals 
financiële verliezen of het bevriezen van fondsen. 
Daarom zijn de diensten van veel B2B-platforms alleen 
beschikbaar voor geregistreerde en geverifieerde 
klanten en fabrikanten.

Regelmatige updates van de voorraad
Voor alle klanten is informatie over de beschikbaarheid 
van producten belangrijk, maar in de B2B-sector is het 
bijzonder cruciaal. Hoeveelheden bij groothandels zijn 
veel moeilijker te distribueren en op te slaan, en voor 

het inschatten van doorlooptijden zijn nauwkeurige 
gegevens nodig over beschikbaarheid en capaciteit 
in geval van een tekort. Real-time gegevens zijn van 
fundamenteel belang om de reputatie van een goed 
functionerend B2B-platform hoog te houden.

Uitgebreide productinformatie
De B2B-sector vereist gedetailleerde gegevens 
over aangeboden producten, zoals specificaties en 
technische parameters, certificaten, used cases of 
gegevens over compatibiliteit met andere producten. 
Uitgebreide en gedetailleerde productinformatie is 
typisch voor de B2B-sector en vereist geavanceerde 
systemen om deze te beheren.

Minimale bestelwaarde
Het verkoopproces in het zakelijke segment is 
ingewikkeld, dus om winstgevend te zijn, stellen winkels 
vaak een minimale bestelwaarde of hoeveelheid in. 

Geavanceerde klantenservice
Klantenservice is een kritiek punt in e-commerce, 
vooral in de complexe B2B-sector. Voor grote klanten 



en gespecialiseerde industrieën is de basis voor 
sterke relaties een deskundige klantenservice die het 
productassortiment en de markt specificaties goed 
kent en logistieke of inkoopproblemen kan adviseren 
en oplossen.

Ingewikkelde bedrijfsstructuur
Bij B2B-handel vereist het plaatsen van een bestelling 
de betrokkenheid van veel mensen vanwege de 
complexe structuur van het bedrijf van de klant. Er 
zijn verschillende mensen verantwoordelijk voor de 
productselectie en de goedkeuring van het budget. 
Ook wordt de factuur naar het hoofdkantoor van het 
bedrijf gestuurd en gaan de bestelde goederen naar 
de plaatselijke winkel. 
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Fabrikanten
Goederen worden geproduceerd door fabrikanten en 
vervolgens verkocht aan distributeurs, groothandels of 
andere fabrikanten. Producenten kunnen kant-en-klare 
artikelen verkopen, zoals haarborstels, of onderdelen 
en tussenproducten die hun weg vinden naar fabrieken 
en werkplaatsen. Ze kunnen hun producten aanbieden 
in hun eigen winkels, of samenwerken met distributeurs 
en hun verkoopkanalen gebruiken om een groter aantal 
klanten te bereiken.

Groothandels
In dit verkoopmodel koopt een bedrijf goederen van 
fabrikanten en distributeurs tegen een groothandelprijs 
om ze vervolgens tegen een gunstige detailhandelsprijs 
te verkopen aan particuliere klanten, organisaties of 
andere bedrijven. Groothandels staan op het kruispunt 
van B2B en B2C, zodat zij toegang hebben tot meer 
klanten uit beide sectoren - particuliere consumenten 
kunnen producten kopen tegen betere prijzen en 
bedrijven kunnen bestellingen plaatsen voor meer 
producten.

B2B2C
Business-to-Business-to-Customer is een zeer 
interessant bedrijfsmodel waarbij B2B- en B2C-bedrijven 
samenwerken en tussenpersonen worden omzeild. 
Hoe werkt het? Een goed voorbeeld zijn Amazon of Bol.
com, waarbij klanten hun producten bij verschillende 
winkels kunnen doen en de levering aan huis krijgen. 
Op deze manier is een B2B-bedrijf, , verantwoordelijk 
voor de productie van het product en stelt een B2C-
bedrijf de klanten in staat te bestellen, te betalen en de 
levering te ontvangen. Op deze manier wint iedereen 
- de producent krijgt toegang tot een nieuwe groep 
detailhandel klanten en hoeft geen kosten te maken 
voor de ontwikkeling van e-commerce hulpmiddelen 
en marketingstrategie, en het B2C-bedrijf kan zijn 
klanten nieuwe producten aanbieden.

Soorten e-commerce binnen B2B 

8E-commerce B2B



Fabrikanten
Goederen worden geproduceerd door fabrikanten en 
vervolgens verkocht aan distributeurs, groothandels of 
andere fabrikanten. Producenten kunnen kant-en-klare 
artikelen verkopen, zoals haarborstels, of onderdelen 
en tussenproducten die hun weg vinden naar fabrieken 
en werkplaatsen. Ze kunnen hun producten aanbieden 
in hun eigen winkels, of samenwerken met distributeurs 
en hun verkoopkanalen gebruiken om een groter aantal 
klanten te bereiken.

9E-commerce B2B



De B2C-sector in de elektronische handel is momenteel 
veel moderner en innovatiever dan de B2B-sector. 
Dit komt door het specifieke bedrijfsmodel van B2B-
entiteiten, waarbij de basis van de samenwerking vaak 
een directe relatie is die wordt onderhouden door middel 
van vergaderingen, e-mails en telefoongesprekken. 
Verkopers in de zakelijke sector hebben meestal 
minder klanten, maar met een groter bestelling 
volume, zodat een gepersonaliseerde benadering 
van prijs en aanbod essentieel is voor het opbouwen 
van loyaliteit. Bovendien zijn e-commerce platforms 
in de B2B-sector veel complexer en dus duurder om 
te ontwikkelen, zodat verkopers voorzichtiger zijn met 
het implementeren van nieuwe technologieën. 

Ook ziet de B2C-sector er heel anders uit op het gebied 
van klantrelaties, aangezien klanten geen hulp van een 
verkoper nodig hebben om een bestelling te doen of 
een gepersonaliseerd aanbod te presenteren. Volledig 
geautomatiseerde verkoopplatformen, waarbij de 
consument zelf het aankooptraject doorloopt, zijn 

standaard, en winkels kunnen zich laten inspireren 
door de duizenden andere bedrijven die innovatieve 
oplossingen hebben geïmplementeerd. Aangezien 
de B2B-sector nog steeds stevig verankerd is in 
het traditionele verkoopmodel, is het moeilijker om 
voorbeelden te vinden van goede praktijken en 
succesverhalen van bedrijven die met succes de 
digitale transformatie hebben doorgevoerd. 

Verschillen tussen B2B en B2C 
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B2CB2B

Automatisering Het volledig geautomatiseerde aankoopproces.

Prijsbeleid
Dezelfde prijzen voor alle klanten of bepaalde klantsegmenten en af en toe 

individuele kortingscodes, bijvoorbeeld voor verjaardagen.

Betaalmethoden
Naast traditionele betalingen per bankoverschrijving, kaart of contant geld, 

hebben klanten toegang tot kredietaanbiedingen, limieten, factuur 
betalingen en leases.

Betalingen via bankoverschrijving, kaart, termijnen en het "buy now, pay 
later"-model tot een bepaald bedrag.

Klantenservice
Voortdurende hulp van account consultants en vertegenwoordigers die het 
productaanbod presenteren, advies geven, de beste offerte voorstellen en 

over tarieven onderhandelen.

De adviseur geeft informatie over het actuele aanbod en biedt ondersteuning 
bij problemen met een bestelling of retourzending, maar is doorgaans niet 

betrokken bij het aankoopproces zelf.

Duur van het aankoopproces Lang aankoopproces, dat dagen, weken of maanden kan duren. Klanten kunnen in slechts enkele minuten aanschaffen.

Personalisatie
Zeer geavanceerde personalisatie, waaronder herhaalde bestellingen, 

individuele aanbiedingen en gepersonaliseerde prijzen.

Het aantal van klanten Weinig klanten. Veel klanten.

Contract waarde Weinig contracten maar van grotere waarde. Veel contracten, maar van kleinere waarde.
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DE BEHOEFTE AAN VERGEVORDERDE PERSONALISATIE
Elke zakelijke klant heeft specifieke behoeften en is 
geïnteresseerd in verschillende producten. De hele 
catalogus doorlopen en handmatig naar elk artikel 
zoeken kan zeer tijdrovend zijn en het verkennen van de 
shop ontmoedigen. Zakelijke kopers verwachten ook 
dat de shop bij het opstellen van een offerte rekening 
houdt met de aard van hun bedrijf en de omvang 
van hun bestelling - een trouwe klant die veel koopt, 
verwacht een aantrekkelijkere offerte dan een klein 
bedrijf dat net een relatie met een bedrijf begint.

Oplossing: Klantensegmentatie 
Door klanten te segmenteren op basis van criteria 
zoals gemiddelde bestelwaarde en -frequentie, duur 
van de relatie met de winkel, voorkeursmodel voor 
betaling en meest bestelde producten, kan het aanbod 
in hoge mate worden gepersonaliseerd en de kans op 
verkoop worden vergroot. Een e-commerce-algoritme 
analyseert de bestelgeschiedenis van ingelogde 
gebruikers om aanbevelingen op maat te tonen en 
aantrekkelijke kortingen toe te kennen.

INGEWIKKELD AANKOOPPROCES
Zakelijke klanten zijn gewend aan het gemak dat zij 
kennen van B2C-platforms. Helaas moeten gebruikers 
bij B2B-shops nog steeds meerdere stappen en 
procedures doorlopen om een aankoop af te ronden. 
Een ingewikkeld proces, een onintuïtieve interface, 
onvoldoende productinformatie en een slecht 
ontworpen zoekmachine kunnen mensen ervan 
weerhouden een e-commerce platform uit te proberen. 

Oplossing: Verbetering van de klantervaring
Goede UX is niet alleen afgestemd op het B2C-
segment en zakelijke platforms die investeren in 
een goede gebruikerservaring zullen een waardevol 
concurrentievoordeel behalen. Personalisering en 
segmentering, een account voor ingelogde klanten, 
geavanceerd zoeken, een duidelijke interface en 
ondersteuning door de klantenservice maken het 
platform tot de best beschikbare optie voor gebruikers.
 

HET ONDERHOUDEN VAN RELATIES MET KLANTEN
 B2B commerce is gebaseerd op directe relaties tussen 
klanten en verkopers. Klanten die op het punt staan 
een bestelling met een hoge waarde bij een winkel 
te plaatsen, verwachten dat het bedrijf hun tijd en 
aandacht schenkt, een nieuw aanbod presenteert, een 
betere prijs geeft en gelegenheid tot onderhandelen 
biedt. Deze individuele benadering in ruil voor een 
hoge orderwaarde maakt deel uit van een zakelijke 
etiquette. Ondertussen wordt e-commerce nog steeds 
geassocieerd met een onpersoonlijke, automatische 
benadering van de klant. En dit is niet waar.

Oplossing: Klantenservice van hoge kwaliteit
Online handel geeft verkopers een ruimte voor het 
opbouwen van relaties met kopers. Het beste voorbeeld 
is een gekwalificeerde, deskundige klantenservice 
die informatie, advies en de mogelijkheid biedt om 
te onderhandelen over het beste aanbod. In het B2B-
model is de klantenservice veel meer ontwikkeld dan in 
B2C. Elke klant heeft toegang tot zijn accountmanager 
die de situatie van zijn bedrijf kent en hem door het 
hele aankoopproces begeleidt op hetzelfde niveau als 
tijdens een persoonlijke ontmoeting.

De grootste uitdagingen in B2B 
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VERMINDERD AANBOD VAN OPLOSSINGEN EN DIENSTEN
Het B2C-segment staat meer open voor technologische 
innovaties en nieuwigheden, en daarom worden de 
meeste e-commerce oplossingen voor hen ontwikkeld. 
Helaas kunnen ze niet allemaal gemakkelijk in het 
zakelijke segment worden ingevoerd, waardoor de 
vraag naar hulpmiddelen voor B2B-shops toeneemt. 
Het selecteren van de beste technologieën en de 
correcte implementatie ervan is dan ook een grote 
uitdaging.

Oplossing: Ervaren partner voor oplossingen in het 
B2B-segment
Een betrouwbare zakenpartner is net zo belangrijk 
als de ontwikkelingsstrategie en het e-commerce 
platform zelf. Een bedrijf dat online shops in het B2B-
segment implementeert en onderhoudt, heeft ervaring 
in de sector en kent de behoeften ervan. Een dergelijke 
partner kan advies geven over de beste e-commerce 
hulpmiddelen, oplossingen op maat implementeren 
en bedrijfsdoelstellingen omzetten in een goed 
functionerende en effectieve shop.

EEN ZEER AANPASBAAR PLATFORM
E-commerce platforms in het B2B-segment zijn 
complex en sterk gedifferentieerd: ze vereisen 
geavanceerde personalisatie, beheer van een groot 
productbestand, klanten- en bestelgegevens bank en 
industrie-specifieke oplossingen. Dit vormt een grote 
uitdaging op het gebied van ontwerp, implementatie 
en uitbreiding, aangezien voor veel bedrijven een 
standaard applicatie sjabloon niet voldoende is.

Oplossing: Integratie met externe hulpmiddelen
E-commerce platforms die zijn ontworpen 
voor het B2B-segment bieden uitgebreide 
aanpassingsmogelijkheden door integratie met 
aanvullende tools. CRM-, PIM- of ERP-systemen, 
aanvullende betalings- of leveringsmethoden, 
marketing- en administratieve tools kunnen door 
het implementatie bedrijf vrij in het platform worden 
geïmplementeerd. De basis voor de flexibiliteit van 
de toepassing is de Composable Commerce-
aanpak, waarbij de software wordt opgebouwd uit 
gespecialiseerde modules.

VEEL BETROKKENEN
Bij B2B-verkoop zijn veel mensen betrokken die 
verantwoordelijk zijn voor de verschillende stadia van 
de orderverwerking. Klantenservice, productbeheer, 
prijsacceptatie, voorraadbeheer, leveringsorder - elke 
stap compliceert het beheer van platform vanuit back-
office-perspectief.

Oplossing: Functies en toestemmingen
Op de behoeften van de bedrijfssector afgestemde 
verkoopplatforms bieden uitgebreide mogelijkheden 
om op maat gemaakte rollen en machtigingen te 
geven aan alle medewerkers van het bedrijf. Een 
duidelijk administratiepaneel maakt het gemakkelijk 
om gegevens te beheren en het proces te controleren, 
en verhoogt de veiligheid van het platform, aangezien 
alleen degenen die het nodig hebben toegang hebben 
tot specifieke informatie en machtigingen.



SPECIFIEKE ZOEKCRITERIA
Opdat een e-commerce platform met succes de directe 
verkoop zou vervangen, moet de winkel de klanten 
nauwkeurig de artikelen aanbieden die zij zoeken. In 
het geval van B2B wordt deze kwestie bemoeilijkt door 
de grote assortiment, vaak geen gestandaardiseerde 
naam voor producten en de uitgebreide technische 
specificaties. Als klanten lang moeten zoeken naar het 
gewenste artikel in een catalogus, kan dat hen ervan 
weerhouden te kopen. 

Oplossing: Uitgebreid zoeken
De uitgebreide zoekfunctie maakt gebruik van machine 
learning om klanten de beste resultaten voor te stellen 
op basis van de meest gezochte trefwoorden. De 
klant hoeft de exacte naam van het product niet te 
kennen; het systeem toont hem het gewenste artikel 
in de catalogus op basis van het productnummer, 
de toegewezen trefwoorden, de gebruikssituatie of 
de zin in de beschrijving. Typefouten of synoniemen 
zijn geen probleem. De basis van succesvol zoeken is 
goed ontwikkelde productinformatie, dus de PIM-tool 
(Product Information Management) zal helpen het 
proces te optimaliseren.

TROUW AAN HET HUIDIGE BEDRIJFSMODEL
De B2B-sector staat voor veel technische uitdagingen, 
maar één van de grootste hindernissen bij de 
ontwikkeling van online zakelijke verkoop is de attitude. 
Veel verkopers gaan ervan uit dat omdat het huidige 
model al zoveel jaar succesvol werkt, het geen zin heeft 
om het te veranderen en te zoeken naar optimalisatie. 
Innovatieve oplossingen gaan gepaard met kosten 
en risico's en aanpassing aan nieuwe normen kost 
tijd. Verandering verloopt dus traag, en de B2B-sector 
houdt de technologische ontwikkelingen niet bij, hoewel 
klanten klaar zijn voor innovaties.

Oplossing: Openstaan voor optimalisatie
De enige manier om een bedrijf digitaal te veranderen 
is door open te staan voor de optimalisatie die 
moderne e-commerce tools bieden. Natuurlijk is dit 
een proces dat tijd, inzet en middelen vereist, maar de 
vooruitgang is niet te stuiten. B2B-klanten verwachten 
steeds vaker dat de retailer hen een eenvoudig en 
praktisch aankoopproces aanbiedt dat zij kennen van 
hun dagelijkse B2C online winkelervaring.
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bedrijfsprocessen (inclusief gegevens van partners) 
mogelijk om de productiviteit te verhogen en het 
gebruik van middelen te controleren.

• PIM (Product Information Management)
Met deze tool kunnen productgegevens worden 
geüpload, verwerkt en verspreid over verschillende 
kanalen, zoals de webwinkel, websites van distributeurs, 
sociale media of reclame. Voorbeelden van door PIM 
verzamelde informatie zijn productbeschrijvingen, 
attributen, afbeeldingen, specificaties en trefwoorden. 

• CRM (Customer Relationship Management) 
Een aantal procedures en technologieën voor het 
beheer an klantenrelaties. Met een CRM-oplossing 
kunt u gegevens over klanten en hun bestellingen 
verzamelen en analyseren, de getoonde inhoud 
personaliseren en de interacties van klanten met de 
winkel controleren.

01. DEFINITIE VAN BEDRIJFSDOELSTELLINGEN
De voornaamste stap voordat je  een e-commerce 
platform kiest, is het identificeren van de doelstellingen 
en de zakelijke behoeften die de tool moet ondersteunen. 
Bepaal het belang van:

• het uitbreiden van een klantenbestand

• het implementeren van innovatieve oplossingen, 

• schaalbaarheid en flexibiliteit van de uitbreiding van 

het platform, 

• uitbreiding van het productaanbod, 

• het opbouwen van relaties, 

• het betreden van buitenlandse markten,

• zakenpartners aantrekken. 

Het is ook belangrijk om te bepalen welk type winkel 
je wilt beheren, zoals groothandel, marktplaats, 
B2B2C of dropshipping. Bepaal ook de omvang van 
de bedrijf en jouwgroeiambities. Verkoopplatforms 
bieden opties voor verschillende soorten klanten, 

afhankelijk van hun omvang, websiteverkeer en 
behoeften aan aanpassingen, dus het identificeren 
van bedrijfsbehoeften is essentieel bij het kiezen van 
de beste tool.

02. OPLOSSINGEN VOOR DE B2B-SECTOR   
Een B2B e-commerce platform moet andere 
hulpmiddelen bieden dan een platform voor B2C. Let 
erop of de gekozen tool beschikt over een business suite 
en oplossingen die specifiek zijn voor deze sector, zoals 
integraties met PIM-, CRM- of ERP-tools, geavanceerd 
zoeken, personalisering van aanbiedingen en prijzen, 
aangepaste functies en machtigingen, en een analyse 
dashboard.

3 belangrijke B2B tools

• ERP (Enterprise Resource Planning)
Software die wordt gebruikt om de middelen van 
een bedrijf te beheren, zoals het personeelsbestand, 
het budget, de productiecapaciteit of de 
leveringscapaciteit. Een ERP-systeem maakt het 
beheer, de automatisering en de integratie van alle 

Hoe kies je een B2B e-commerce platform?
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03. INVOERINGS- EN BEHEERSMODEL
Voor e-commerce platforms, kunnen wij twee 
voornaamste invoerings- en beheermodellen 
onderscheiden:

SaaS, of Software as a Service, verwijst naar 
een platformmodel waarbij de gebruiker op 
abonnementsbasis toegang krijgt tot een e-commerce 
tool. De verkoper is tegelijkertijd de maker van zijn 
platform, waar hij zonder te programmeren, met behulp 
van de beschikbare functionaliteiten en sjablonen, een 
winkel kan bouwen volgens zijn behoeften. Aan de ene 
kant werkt dit model goed voor kleine bedrijven die  
een basisset van functionaliteiten gebruiken en en niet 
veel maatwerk nodig hebben. Aan de andere kant zal 
het beperkend zijn voor degenen die de webwinkel op 
hun eigen manier willen opbouwen. 

Een open-source platform voor e-commerce is een 
keuze voor degenen die behoefte hebben aan een hoge 
mate van flexibiliteit bij het bouwen van een applicatie. 
Een webwinkel wordt ontworpen en geïmplementeerd 
door een e-commerce bureau. De shop is gebaseerd 
op de functionaliteiten die het e-commerce platform 
biedt, bijvoorbeeld Magento of Shopware, maar kan 
worden uitgebreid met extra integraties van externe 
aanbieders, zoals een PIM-tool, geavanceerd zoeken 
of verschillende betaalmodellen. Met e-commerce 

ontwikkeling op maat kun je jouw platform afstemmen 
op jouw behoeften en een uniek verkoopplatform 
creëren met een aangepaste set functionaliteiten. Dit 
model heeft ook het voordeel dat het flexibeler is en 
gemakkelijk op te schalen. 

04. E-COMMERCE BUREAU
Het kiezen van een e-commerce bureau is net zo 
belangrijk als het kiezen van het juiste platform. Het 
bureau is de zakenpartner in elke fase van de planning, 
de creatie, het onderhoud en de uitbreiding van het 
platforml. Wat kunnen ze doen:

• raadgeving over strategische planning,

• audit van de online shop,

• creatie van branding en winkelontwerp,

• ontwerp en opstarten van de applicatie,

• optimalisatie van het aankooptraject,

• implementatie van UX-normen,

• inspelen op marktontwikkelingen,

• implementatie van nieuwe functionaliteiten.

Met andere woorden, een e-commerce bureau is een 
bedrijf dat jouw businessplannen tot leven brengt en 
je begeleidt bij de ontwikkeling van een e-commerce 
platform.
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statistieken over gebruikersgedrag en -voorkeuren, 
analyseert deze in realtime en genereert rapporten 
en statistieken. Zo kunt u uw bedrijf laten groeien op 
basis van meetbare gegevens in plaats van gissingen 
en voorspellingen.

• Beter gebruik van middelen
Door processen zoals het toevoegen van nieuwe 
producten, het indienen van een bestelling voor 
uitvoering, het bijwerken van de database, het 
verzenden van e-mails of het analyseren van 
gegevens te automatiseren, kan uw personeel 
zich richten op creatievere, veeleisende taken en 
eenvoudige, tijdrovende activiteiten overlaten aan 
de app.

• Meer controle
Een e-commerce platform geeft u meer controle 
over de werking van het bedrijf, omdat het alle 
veranderingen en processen binnen het systeem 
controleert. Dit maakt het gemakkelijk om een mogelijk 
probleem te identificeren, de bestelgeschiedenis te 
controleren of klantgegevens te vinden.

• Grotere verkoop
Online verkoop helpt om het aantal van bestellingen te 
vergroten, omdat klanten een nieuwe verkoopkanaal 
tot hun beschikking hebben. E-commerce biedt 
mogelijkheden om verkooptechnieken zoals cross-
selling of up-selling op grotere schaal toe te passen.

• Effectievere personalisatie
Het lijkt misschien dat een face-to-face relatie tussen 
de winkelier en de klant een meer gepersonaliseerde 
aanpak mogelijk maakt, maar bij grote bedrijven is er 
geen mogelijkheid om de voorkeuren van alle klanten 
te onthouden en het aanbod precies op hen af te 
stemmen. Dit ligt anders bij een e-commerce platform 
dat gegevens uit de bestelgeschiedenis verzamelt 
en analyseert om altijd de beste, gepersonaliseerde 
aanbevelingen weer te geven.

• Bedrijfsanalyse
De kern van elk bedrijf is data, maar het handmatig 
invoeren van informatie over elke klant en bestelling 
zou een eeuwigheid duren. Het analyse dashboard 
in het verkoopplatform verzamelt alle belangrijke 

• Reactiviteit
Het online platform maakt het mogelijk om snel te 
reageren op veranderingen in de markt en nieuwe 
functionaliteiten te introduceren die zijn afgestemd 
op de behoeften van de klanten.

• Tijdsbesparing
E-commerce maakt het mogelijk het gehele 
orderproces op afstand uit te voeren, met een 
hoge mate van automatisering. De verkoper en de 
klant hoeven geen tijd te verliezen met reizen naar 
vergaderingen, het uitwisselen van e-mails en lange 
telefoongesprekken, aangezien het systeem alle 
benodigde informatie verschaft.

• Verbreding van het klantenbestand
Online verkopen is een manier om nieuwe 
groepen klanten te bereiken die gewend zijn aan 
de e-commerce standaard en liever op afstand 
bestellen. Dit distributiekanaal opent ook nieuwe 
mogelijkheden voor online marketing en voor een 
doeltreffender uitbreiding van het klantenbestand.

Voordelen van e-commerce ontwikkeling in de B2B-sector



• Concurrentievoordeel
De digitale transformatie van de B2B-sector is gaande 
en zal versnellen. Beginnen met online verkoop is een 
geweldige manier om snel een concurrentievoordeel 
te behalen en nu is het perfecte moment om dit te 
doen. Veel bedrijven hebben nog geen e-commerce 
platforms gelanceerd en de markt is nog niet 
verzadigd, ook al zijn er effectieve technologische 
oplossingen beschikbaar en klaar om te worden 
geïmplementeerd. 

• Het imago van een modern bedrijf
Innovatie is een belangrijk marketing- en 
communicatie voordeel. De meest spraakmakende 
bedrijven zijn deze die nieuwe wegen inslaan, 
pionieren in de sector en innovaties aanbieden om 
de winkelervaring te verbeteren. De lancering van een 
modern verkoopplatform is een kans om het imago 
van een bedrijf in het bedrijfsleven te versterken.

18E-commerce B2B



te breiden door te integreren met externe tools. Via API 
technologie kunnen Shopware klanten verschillende 
betaal- en leveringsmethoden, ERP, CRM, PIM, analyse 
panelen, marketing automatisering, e-mail marketing, 
geavanceerd zoeken en nog veel meer implementeren. 

Wereldwijde bedrijfsontwikkeling

Shopware ondersteunt de wereldwijde aspiraties van 
haar klanten door hen de ondersteuning te bieden 
die ze nodig hebben om nieuwe markten te betreden. 
Gebruikers van het platform hebben toegang tot functies 
die de juridische en fiscale situatie in verschillende 
landen analyseren, verkoopkanalen op maat van de 
gegeven markt, een aangepaste belasting calculator, 
prijs- en aankoop configuraties die rekening houden 
met verschillende valuta en de specifieke kenmerken 
van de doelgroep.

Individueel prijsbeleid

Het bereiken van een ervaring vergelijkbaar met de 
directe interactie van een klant met een winkelier 
is een van de grootste uitdagingen van de B2B 

Efficiënte dataoverdracht met HEPTAconnect in 
Shopware

Shopware maakt de optimale uitwisseling van 
verschillende soorten gegevens mogelijk met behulp 
van HEPTAconnect, een modulair systeem waarmee 
individuele paden voor gegevensoverdracht tussen 
systemen kunnen worden gecreëerd. Productinformatie 
van het PIM-systeem gaat bijvoorbeeld naar de shop. 
De voltooide ordergegevens worden overgedragen aan 
het ERP-systeem. Zodra de orderinformatie is verwerkt 
- in termen van beschikbaarheid en levertijd - geeft het 
ERP richtlijnen door aan het CRM-systeem, van waaruit 
contact wordt opgenomen met de beoogde klant. Op 
deze manier kunnen de systemen snel gegevens met 
elkaar uitwisselen, maar alleen de gegevens die nodig 
zijn voor het proces.

Enorme mogelijkheden voor integratie

Elk B2B e-commerce bedrijf is een complex organisme 
en het is onmogelijk om één model te creëren dat 
geschikt is voor iedereen. Shopware geeft haar klanten 
de mogelijkheid om hun webwinkel aan te passen en uit 

Verkoopplatform voor de B2B-branche met Shopware als voorbeeld

Shopware is een van 
de meest populaire 
verkoopplatforms op de 
Europese markt. Het bedrijf 
begrijpt de specifieke 
kenmerken van de industrie 
en heeft de Shopware B2B 
Suite gecreëerd, die een reeks 
functionaliteiten voor zakelijke 
klanten bevat.
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e-commerce markt. Shopware ondersteunt het 
opbouwen van relaties met uw winkel met op maat 
gemaakte aanbiedingen en prijslijsten voor specifieke 
bedrijven. Bovendien kan een nabestellingsoptie 
worden geïmplementeerd, waardoor vaste klanten 
het hele aankoopproces kunnen verkorten.

Aangepaste functies en toestemmingen toewijzen

Ingewikkelde B2B-shops vereisen de betrokkenheid van 
veel mensen - verschillende teams zijn verantwoordelijk 
voor het plaatsen van productinformatie, de 
klantenservice, het contact met leveranciers, het 
beheer van bedrijfsmiddelen enzovoort. Aan de ene 
kant hebben ze allemaal toegang tot het systeem 
nodig om hun dagelijkse werk te kunnen doen. Aan 
de andere kant is iedereen beheerdersrechten geven 
geen goede praktijk als het gaat om beveiliging 
en procesbeheersing. Als te veel mensen toegang 
hebben tot alle systeemrechten, groeit het risico op 
een cyberaanval of gegevens lekkage. Bovendien 
kost het in zo'n geval meer tijd om uit te zoeken wie er 
wijzigingen heeft aangebracht in een bepaald gebied 
en waarom. 

Om dergelijke problemen te voorkomen, biedt 
Shopware de mogelijkheid om functies, individuele 
toestemmingen en budgetten aan werknemers toe 

te wijzen, waardoor gebruikers volledige flexibiliteit 
en transparantie binnen het platform krijgen. Het 
is ook een geweldige klantenservice functionaliteit 
omdat het werknemers de mogelijkheid geeft om B2B 
klanten accounts te beheren, zoals het plaatsen van 

bestellingen namens hen. 

Filteren en rapporteren van belangrijke gegevens uit 
de bestelgeschiedenis

Kennis van klantgedrag is cruciaal voor 
bedrijfsontwikkeling en strategische planning. 
Shopware biedt basis bedrijfsanalyse, maar met 
de API-First aanpak kunnen klanten geavanceerde 
business intelligence tools implementeren om de 
aankoopgeschiedenis te analyseren in termen van 
frequentie, inhoud of waarde van bestellingen en 
koopgewoonten. Op deze manier kan B2B e-commerce 
nauwkeuriger de behoeften van klanten beoordelen 
en hierop anticiperen.

Gebruiksvriendelijk paneel

Bij het werken met zakelijke klanten wordt gemakkelijk 
vergeten dat elk van hen ook gewoon een consument 
is. Ondernemers, die als onderdeel van hun werk 
dagelijks enorme bedragen omzetten, maken privé 
gebruik van online winkels voor hun boodschappen 

of kleding. Zij zijn gewend aan een hoog niveau van 
klantenservice en een intuïtief aankoopproces. Helaas 
worden zij in hun werk vaak geconfronteerd met een 
onhandige interface en langdurige processen. En toch 
staat niets in de weg dat winkels voor zakelijke klanten 
net zo gebruiksvriendelijk zijn als die voor retailklanten! 
Dit is de premisse achter Shopware, dat B2B klanten 
gespecialiseerde tools biedt voor een complexe, 
meerlagige bedrijfsvoering, terwijl het gebruiksgemak 
en de best mogelijke winkelervaring wordt geboden. 
De Easymode in Shopware is een perfecte verbinding 
tussen gespecialiseerde B2B-functionaliteit en 
uitstekende B2C UX.

20E-commerce B2B



CASE STUDY

Digitale transformatie van 
glasverpakkingsproducent
Miron

Miron Violetglass produceert en distribueert een breed 
assortiment unieke en gepatenteerde ‘biofotonische’ 
violetglazen verpakkingen voor natuurlijke producten in 
de schoonheids-, persoonlijke gezondheids- en voedings- 
en drankenindustrie. Miron biedt al ruim 25 jaar een breed 
assortiment aan flessen en potten met bijbehorende 
sluitingen, pompjes, pipetten en andere accessoires aan 
internationale klanten in meer dan 50 landen.

Duizenden bedrijven verpakken o.a. hun natuurlijke 
cosmetica, vitamines, superfoods, theeën, kruiden, honing, 
oliën, water en vele andere producten in Miron violet glas. 
Miron bedient zowel innovatieve startups met nieuwe 
creaties als gevestigde bedrijven die klaar zijn om hun 
verpakkingsoplossing te upgraden.
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De opdracht

Begin 2020 bestond de online aanwezigheid van Miron nog uit een website 
uit 2008. Het online kanaal werd zowel intern als extern nauwelijks gebruikt en 
daar komt nu verandering in. In het voorjaar lanceerde Miron al een tijdelijke 
website die up-to-date en responsief was, voordat er toegewerkt werd naar 
een meer lange-termijn oplossing. Miron koos voor Shopware 6 en besloot 
om het design van de site bij een grafisch professional neer te leggen. Daarna 
kwam Strix aan boord om de realisatie en doorontwikkeling van het Shopware 
6 platform te realiseren.

Minimal Viable Product (MVP)

Eind augustus 2020 is de eerste MVP versie van het Shopware 6 platform 
gelanceerd. Het platform is op basis van Strix Professional opgebouwd, een wel 
overwogen keuze vanuit Miron. Zij bespaarden op de licentie (ten aanzien van 
een Enterprise licentie) en kozen er bewust voor om meer custom elementen 
door Strix te laten realiseren van het overgebleven budget. Een MPV versie 
zorgt ervoor dat Miron kan leren wat haar online gebruikers (zowel intern 
als extern) nodig hebben. De eerste opvallende ervaringen en benodigde 
aanpassingen zijn ondertussen al binnen en omgezet naar nieuwe user stories 
voor een volgende release.

CASE STUDY
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Custom elementen

Voor Miron realiseerde Strix een aantal opmaat 
gemaakte tools. Zo is het een ‘dynamische bottles & 
jars slider’ op de homepage, gemaakt door een front-
ender uit het Strix team. Verschillende flessen en glazen 
worden op deze manier op een unieke, speelse manier 
gepresenteerd. Ook kunnen artikelen sneller gevonden 
worden door de geoptimaliseerde zoek- en filterfunctie. 
Daarnaast heeft Strix ook een stuk front-end en back-
end code gerealiseerd in de vorm van de ‘get a quote’- 
tool. Door de inzet van deze tool kan iedereen een 
quote aanvragen. De tool houdt rekening per welke 
hoeveelheid een product uitgegeven wordt. Na het 
aanvragen van een quote ontvangt de salesafdeling 
van Miron een notificatie en kunnen zij alle details van 
de aanvraag inzien in Shopware.

Complexiteit en verzendingen

Vijfentwintig jaar na de oprichting van Miron zet 
het bedrijf de eerste stappen op het gebied van 
e-commerce. Dit betekent veel wijzigingen aan 
bestaande processen, systemen en gewoonten. 
Het product dient geschikt gemaakt te worden voor 
e-commerce. Waar voorheen alle bestellingen via 
Sales medewerkers verliepen, kunnen klanten straks 
zelfstandig bestellingen plaatsen. Omdat niet alle 
sluitingen op alle flessen of potten passen, heeft Strix 
geholpen om gerelateerde producten weer te geven. 
Ook zijn de productomschrijvingen verrijkt om klanten 
hierbij beter te assisteren.Het instellen van de juiste 
verzendkosten is voor Miron een flinke klus geweest. Zo 
dient er per bestelling het totaalgewicht en het aantal 
dozen berekent te worden, waarna er in combinatie met 
het verzendadres de juiste verzendkosten in rekening 
kunnen worden gebracht. Vanuit de MVP gedachte is er 
gestart met UPS zendingen en wordt er in 2021 gekeken 
naar een uitbreiding hierop. Daarnaast heeft Miron 
klanten in meer dan 50 landen waardoor het instellen 
van de juiste VAT-regels extra complexiteit met zich 
meebracht. Gelukkig kon dit gerealiseerd worden door 
gebruik te maken van een combinatie van 2 plug-ins.

CASE STUDY
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De B2B-sector groeit extreem snel, en deze groei vereist 
oplossingen om aan de eisen van de klant te voldoen en 
nieuwe zakelijke kansen te verkennen. Het verbeteren 
van de gebruikerservaring, het automatiseren van het 
verkoopproces, het implementeren van geavanceerde 
personalisatie en het vereenvoudigen van de website 
navigatie zijn manieren om een concurrentievoordeel 
te behalen en op de belangrijkste bedrijfsmiddelen te 
besparen: tijd en geld. 

Effectieve B2B 
e-commerce is bereikbaar
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Contact

Starten met een online platform in de B2B-sector of 
migreren naar een ander platform? Neem contact met 
ons op! Wij denken  graag mee.

Frank Bouwman
Director of Growth 
+31 6 4662 6992 
frank.bouwman@strix.net 
www.shopworks.nl 
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