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Voorwoord 

De detailhandel is één van de grootste werkgevers in ons land. Op dit moment is de 

sector flink in beweging. Een belangrijke factor daarbij is de toename van de online 

verkoop. De webwinkels kennen niet alleen zelf een totaal ander personeelsbestand en 

daarmee een heel andere soort arbeid en een heel andere arbeidsmarkt dan de fysieke 

detailhandel maar ook is de ontwikkeling van de webwinkels van sterke invloed op de 

arbeidsmarkt in die fysieke detailhandel. 

 

Door het verdwijnen van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en het onderbrengen 

van het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven KC Handel in SBB zijn de 

“natuurlijke” informatiebronnen over de sector verdwenen, net op een moment dat de 

snelle veranderingen vragen om een adequate voorziening van 

(arbeidsmarkt)informatie om doeltreffend beleid op te kunnen bouwen. 

  

Om goed in te kunnen spelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de sector , 

heeft FNV Handel Panteia daarom gevraagd onderzoek uit te voeren naar de trends in 

de detailhandel en de gevolgen daarvan voor de factor arbeid. Naast de sector als 

geheel, richtte dit onderzoek zich in het bijzonder op een tweetal deelsectoren waarin 

de ontwikkelingen mogelijk nog sneller gaan dan in de andere detailhandelsbranc hes , 

namelijk de supermarkten en webwinkels.  

 

Het onderzoek is in 2016 uitgevoerd door Peter de Klaver, Patricia Honcoop, Rutger Kok 

en Pieter Fris onder begeleiding van ondergetekende. Het heeft geresulteerd in vier 

deelrapporten: detailhandel sectorbreed, supermarkten, webwinkels en een afzonderlijk  

rapport met een (PESTLE-)analyse van externe factoren die van invloed zijn op de 

sector. Voorliggend deelrapport doet verslag van het deelonderzoek ‘webwinkels’.  

 

Douwe Grijpstra, 

Manager onderzoek arbeidsmarkt Panteia 
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Samenvatting 

In opdracht van FNV Handel heeft Panteia onderzoek verricht naar trends in de 

detailhandel en gevolgen voor de factor arbeid. Dit gebeurde door deskresearch, 

interviews met stakeholders en jongeren en prognoses met gebruik van het PRISMA -

model. Dit deelrapport gaat over de webwinkels. 

 

Conclusie beleidsimplicaties 

  De arbeidsmarkt voor de webwinkels komt onder druk te staan door groei en 

technologische ontwikkelingen. Dit bedreigt verdere groei en vraagt om 

investeringen in structurele opleidingen, korte termijn opscholingen en 

arbeidsvoorwaarden. Bedrijven, sociale partners, gemeenten en het onderwijs 

zouden hierin moeten samenwerken. Zowel in het topsectorenbele id als in de 

Retailagenda lijken de webwinkels landelijk enigszins buiten de boot te vallen. 

  De werkgelegenheid van het personeel in callcenters en dc’s wordt door de 

technologische ontwikkelingen bedreigd. De bedreiging geldt niet zozeer studenten, 

uitzendkrachten en werknemers uit Midden- en Oost-Europese landen (MOE-

landen). Voor deze groepen is genoeg alternatieve werkgelegenheid voorhanden, 

maar dat geldt niet voor de rest van de werknemers. Het zou verstandig zijn 

hiervoor een Van Werk Naar Werk beleid te ontwikkelen. 

  Bij verdergaande technologische ontwikkelingen neemt de werkdruk verder toe. 

Schaars personeel op de hoofdkantoren kan zich gemakkelijker hiertegen wapenen 

dan personeel in dc’s en callcenters. Het zou verstandig zijn als sociale partners 

hierover verder in gesprek gaan. 

 

Overige hoofdpunten 

  De sector webwinkels bestaat uit drie grote spelers, een middensegment van zo’n 

duizend bedrijven en zo’n 20 duizend éénpitters. Onder de éénpitters zijn er elk jaar 

veel faillissementen en nieuwe toetreders. 

  Het business model van bedrijven verschilt. Veel webwinkels besteden distributie , 

callcenterwerk en bezorging uit; er is steeds één betaalpartner per bedrijf. Er is 

steeds sprake van enkele spelers die dominant zijn als leverancier. Veel bedrijven 

sturen op omzet en niet op rendement. 

  De omzet van de webwinkels groeit door van naar schatting 8,7 miljard euro in 2017 

naar 13,5 miljard in 2021. Daarbovenop is nog sprake van een groeiende online 

omzet bij fysieke winkels (in 2017 1 tot 1,5 miljard). Online kopen raakt verder 

ingeburgerd. Nieuwe mogelijkheden op het gebied van (het organiseren van) 

bezorging en retournering zullen deze groei nog verder versterken. 

  Het aantal werkenden in de sector ligt eind 2016 op 37 duizend en groeit naar 71 

duizend in 2021. Op de hoofdkantoren gaat het vooral om jonge hoger opgeleide 

specialisten, waaronder steeds meer academici. Daarbij zijn vooral digital skills in 

combinatie met skills op het gebied van (web) management, logistiek, marketing, 

data-analyse, etc. relevant.  

  De meeste webwinkels weten op dit moment hun personeelsvoorziening nog rond 

te krijgen door hun positieve imago (passend bij de jongerencultuur en groei), al 

moeten sommige bedrijven wel steeds vaker dure zzp-specialisten inschakelen. 

  In de dc’s en callcenters werken veel tijdelijke en uitzendkrachten; in de dc’s gaat 

het voor het overgrote deel om MOE-landers en studenten/scholieren.  

  De werkdruk is hoog, overal wordt overgewerkt. Op de hoofdkantoren gebeurt dat 

vaak binnen projecten waarbij het geregeld voorkomt dat medewerkers daarna tijd 

krijgen om te recupereren. Door de groei van de sector neemt de werkdruk verder 

toe.  
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  De groei van de webwinkels gaat het steeds moeilijker maken medewerkers met 

een combinatie van digital skills, specifieke skills en sociale vaardigheden te vinden, 

te meer daar ook andere groeiende sectoren naar mensen met een t-shaped profile  

zoeken. Om welke competenties het precies gaat is onderwerp van een binnenkort 

af te ronden onderzoek van Thuiswinkel.org en Panteia. 

  Door de (snelle) mechanisering en robotisering van de distributiecentra en het - 

ondersteund door automatiser ing - (verder) opschuiven van het callcenter werk 

neemt daar het gevraagde opleidingsniveau sterk toe. Daarbij gaat het ook om 

competenties waarbij men moet concurreren met andere sectoren. 
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1 Achtergrond, doel en opzet 

1.1 Achtergrond 

Panteia heeft in opdracht van FNV Handel onderzoek uitgevoerd naar trends in de 

detailhandel en gevolgen voor de factor arbeid. Een voor de factor arbeid in de hele  

detailhandel erg belangrijke ontwikkeling is de snelle groei van de online detailhandel , 

de e-commerce in het algemeen en de webwinkels in het bijzonder. Omdat dit ook 

consequenties heeft voor de factor arbeid, zowel in de online detailhandel zelf als in de 

fysieke detailhandel, is hieraan dit afzonderlijke rapport gewijd. 

 

Ontwikkeling van de online detailhandel 

Het koopgedrag van consumenten verschuift van aankopen in fysieke winkels naar 

online aankopen. De e-commerce groeit snel en de offline markt verliest steeds meer 

marktaandeel. Hoewel daar nog wel steeds het zwaartepunt ligt, beperkt de 

internetverkoop zich bij dit alles steeds minder tot alleen de non-food.  

De opkomst van de webwinkels uit zich binnen de e-commerce zelf, maar heeft ook zijn 

invloed op de rest van de detailhandel. Er is meer aandacht voor cross channel, 

integratie van bricks-and-clicks en de logistieke functie in internetdetailhandel: fysieke 

winkels als afhaalpunt voor webwinkels1, ontwikkeling van aan fysieke winkels gelieerde  

webwinkels, webwinkels die op hun beurt fysieke winkels (of in ieder geval showrooms) 

openen etc. Verder heeft de opkomst van de webwinkels ook consequenties voor de rest 

van de keten. Webwinkels kennen andere vormen van organisatie van de distributie en 

inkoop. Callcenters worden niet alleen voor de klantenservice maar ook binnen het 

verkoopproces zelf ingeschakeld. 

Een belangrijke ontwikkeling is dat binnen de verschillende deelbranches van de e -

commerce er steeds één speler een groot deel van de markt naar zich toetrekt en de 

rest verdringt. Ten slotte dreigt de komst van buitenlandse webwinkels als Amazon en 

Alibaba tot nog eens een totaal andere verdeling van de markt te leiden. 

 

Gevolgen voor de factor arbeid 

Vanzelfsprekend hebben bovengenoemde ontwikkelingen gevolgen voor de factor 

arbeid. Daarbij gaat het enerzijds om de arbeid in de webwinkels zelf en anderzijds om 

de gevolgen van de opkomst van de webwinkels voor de detailhandel in het algemeen. 

Hierop gaat dit rapport in. Alvast enkele belangrijke trends zijn: 

  Werkgelegenheidsdaling: Over de hele linie (online en offline samen) is bij  

vergelijkbare koopvolumes minder personeel nodig.  

  Verschuivingen in arbeidsvoorwaarden: De concurrentie van online in combinatie  

met culturele veranderingen leiden tot verruiming van de openingstijden van fysieke  

winkels en daarmee tot verruiming van werktijden. Door het kleinere offline volume 

ontstaat druk op arbeidscontracten en beloning. Specialistisch personeel in de e -

commerce zelf kent in verhouding tot de detailhandel als geheel vaak een veel 

betere beloning, maar dat is vaak het geval in verhouding tot vergelijkbare functies 

elders. 

  Kwalitatieve verschuivingen: In de hoofdkantoren van de webwinkels werken voora l 

hoger opgeleiden. Als de webwinkels andere schakels in het leveringsproces in eigen 

hand hebben, dan werken daar vooral lager opgeleiden.  

  Veranderingen in functie-inhoud en gevraagde competenties: Juist door 

concurrentie van de webwinkels wordt in de fysieke detailhandel de attitude 

(gastheer-/vrouwschap, creëren van beleving) steeds belangrijker. Daarmee 

                                                 
1 Deze afhaalpunten zijn s lecht georganiseerd. E r zijn er te weinig en ze zijn vaak aan een bepaalde partij 

(webwinkel, carrier) gelieerd. Het is  bijna nooit mogelijk op eenzelfde punt ook retourpakketten terug te 

leveren. 
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kunnen winkels zich van het web onderscheiden. Het accent komt meer te liggen op 

soft skills. Anders dan in de technische sectoren betekent dat dat juist het relatieve 

belang van een opleiding in de verkoop belangrijker wordt. In een wat meer 

specifieke vorm speelt het toenemende belang van soft skills natuurlijk ook bij  

callcenter medewerkers die klantenservice - of verkoopfuncties hebben. Aan de 

andere kant is er een groeiende behoefte aan personeel waarvoor het fysiek 

zwaarder telt dan de attitude en vaak de opleiding van ondergeschikt belang is. Dat 

speelt met name aan de logistieke kant van de (web)winkels. 

  Verslechtering positie ouderen: Door de bovengenoemde kwantitatieve en 

kwalitatieve ontwikkelingen komt de positie van ouderen (40+) onder druk . 

Webwinkels nemen voor functies waarvoor digital skills nodig zijn liefst millennia ls 

aan. 

1.2 Doel-  en vraagstelling 

De centrale probleemstelling van dit deelonderzoek luidde als volgt: 

 

Wat zijn de trends in de deelsector webwinkels en wat zijn daarvan – in 

kwantitatieve en kwalitatieve zin - de gevolgen voor de factor arbeid? 

 

Deze centrale probleemstelling is vertaald in de volgende concrete onderzoeksvragen.  

 

Huidige economie en arbeidsmarkt webwinkels 

1.  Wat zijn de recente ontwikkelingen/trends en huidige situatie in de deelsector 

webwinkels in economische zin: 

a.  Om hoeveel bedrijven gaat het? Wat is de omzet? Wat is de verhouding 

tussen deelmarkten? Wat is de verhouding tussen laag-midden- hoo g 

segment? Wat is de verhouding tussen klein-midden-groot bedrijf? 

b.  Hoe zien de webwinkels er organisatorisch uit (bedrijfsmodel, verdienmodel, 

stakeholders)? 

c.  Wat is de verklaring van hun succes? 

d.  Hoe komt het dat in (vrijwel) elke deelmarkt één grote speler met een 

overgroot marktaandeel overblijft? 

2.  Hoe zijn de werkzaamheden georganiseerd? Hoe zien de logistieke en 

samenwerkingsketens er uit? 

a.  In hoeverre is sprake van outsourcing van werk? 

b.  Hoe werkt een distributiecentrum (dc)? 

c.  Wat is de positie/rol van callcenters? 

d.  Wat is de positie/rol van betaalpartners? 

e.  Wat is de positie/rol van andere samenwerkingspartners? 

3.  Wat zijn de gevolgen van bovengenoemde recente ontwikkelingen voor de 

arbeidsmarkt/ het personeel in de deelsector webwinkels (hoofdkantoren , 

callcenters, dc’s en samenwerkingspartners): 

a.  Hoe hebben vraag naar en aanbod van arbeid in de deelsector webwinke ls 

zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Hoe zien vraag en aanbod er op dit 

moment uit? Wat is de samenstelling van het werknemersbestand van 

deelsector webwinkels naar leeftijd, etniciteit (specifiek arbeidsmigrante n 

uit MOE-landen), functie en benodigde competenties? In hoeverre zijn er op 

dit moment – in bepaalde segmenten - personeelstekorten en/of –

overschotten (kwantitatieve discrepanties)? 

b.  In hoeverre sluiten vraag en aanbod van arbeid in de deelsector webwinke ls 

op dit moment qua kennis, vaardigheden en competenties op elkaar aan? 

In hoeverre sluiten vraag en aanbod van arbeid in de deelsector webwinke ls 
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op dit moment qua arbeidsinhoud, -voorwaarden en –omstandigheden op 

elkaar aan (kwalitatieve discrepanties)? 

c.  In hoeverre moet de deelsector webwinkels en de daaraan verbonden 

callcenters, dc’s en samenwerkingspartners op dit moment op 

arbeidsaanbod concurreren met andere (deel)sectoren? Hoe is het geste ld 

met het werkgeversimago - en daarmee de concurrentiekracht – van de 

deelsector webwinkels en de daaraan verbonden callcenters, dc’s en 

samenwerkingspartners? Weten werkgevers en werkzoekenden in de 

deelsector webwinkels (en de daaraan verbonden callcenters, dc’s en 

samenwerkingspartners) elkaar te vinden (intransparanties)? 

 

Externe factoren (PESTLE-analyse)  

4.  Welke externe factoren zijn invloed op de (toekomstige) economie en arbeidsmarkt 

van de deelsector webwinkels (hoofdkantoren, callcenters, dc’s en 

samenwerkingspartners): 

a.  Politiek/bele id 

b.  Economie 

c.  Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen (waaronder demografie) 

d.  Technologie en sociale innovaties 

e.  (Law) Wet- en regelgeving 

f.  (Environment) Milieu en leefomgeving? 

 

Toekomstige economie en arbeidsmarkt webwinkels 

5.  Wat zijn op middellange en langere termijn de verwachte ontwikkelingen/trends in 

de deelsector webwinkels (hoofdkantoren, callcenters, dc’s en 

samenwerkingspartners) in economische zin: 

a.  Economische ontwikkelingen in termen van aantal bedrijven, omzet, 

verhouding deelmarkten, verhouding laag-midden-hoog segment, 

verhouding klein-midden-grootbedrij f 

b.  Organisatorische ontwikkelingen (positie hoofdkantoor en callcenters) 

c.  Ontwikkelingen op het gebied van arbeidsproductivite it (robotisering) 

d.  Ontwikkelingen op het terrein van offline activiteiten (fysieke 

showrooms/winkels) 

e.  Internationale ontwikkelingen (verdere expansie in Nederland van 

buitenlandse webwinkels)?  

6.  Wat zijn de gevolgen van bovengenoemde verwachte ontwikkelingen voor de 

arbeidsmarkt/ het personeel in de deelsector webwinkels (hoofdkantoren , 

callcenters, dc’s en samenwerkingspartners) 

a.  Wat zijn de kwantitatieve prognoses voor de vraag naar arbeid in de 

deelsector webwinkels op middellange en langere termijn? In hoeverre gaat 

het hierbij om uitbreidingsvraag en in hoeverre om vervangingsvraag? 

b.  Wat zijn de kwantitatieve prognoses voor het aanbod van arbeid in de 

deelsector webwinkels op middellange en langere termijn? 

c.  In hoeverre zijn in de deelsector webwinkels op middellange en langere 

termijn – in bepaalde segmenten - personeelstekorten en/of –overschotten 

te verwachten (kwantitatieve discrepanties)? 

d.  In hoeverre sluiten vraag en aanbod in de deelsector webwinkels op 

middellange en lagere termijn qua kennis, vaardigheden en competenties 

op elkaar aan? In hoeverre sluiten vraag en aanbod in de deelsector 

webwinkels op middellange en lagere termijn qua arbeidsinhoud, -

voorwaarden en –omstandigheden op elkaar aan (kwalitatieve 

discrepanties)? 
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e.  In hoeverre moet de deelsector webwinkels op middellange en langere 

termijn op arbeidsaanbod concurreren met andere (deel)sectoren? Wat is 

de verwachting met betrekking tot het werkgeversimago - en daarmee de 

concurrentiekracht – van de deelsector webwinkels? Zullen werkgevers en 

werkzoekenden in de deelsector webwinkels elkaar weten te vinden 

(intransparanties)? 

7.  Wat zijn de specifieke gevolgen van de verwachte verdere robotisering voor de 

arbeidsinhoud, -voorwaarden en omstandigheden in de deelsector webwinkels en de 

daaraan verbonden callcenters, dc’s en samenwerkingspartners? 

8.  Wat zijn de specifieke gevolgen van de verwachte veranderingen in functie -in ho ud 

voor de arbeidsinhoud, -voorwaarden en omstandigheden in de deelsector 

webwinkels (hoofdkantoren, callcenters, dc’s en samenwerkingspartners), in het 

bijzonder voor werktijden, werkdruk en werkveiligheid? 

 

Beleidsimplicaties (mogelijke oplossing(sr ichting)en en probleemeigenaars)  

9.  Wat is op middellange en langere termijn de positie van het personeel in de 

deelsector webwinkels (hoofdkantoren, callcenters, dc’s en samenwerkingspartners ) 

bij: 

a.  Ongewijzigd beleid; 

b.  Anticiperend gedrag van webwinkels  

c.  Betere afspraken tussen webwinkels en werknemersorganisaties? 

10.  Hoe zijn (verwachte) negatieve trends c.q. discrepanties (kwantitat ieve 

discrepanties, kwalitatieve discrepanties en intransparanties) op de arbeidsmarkt in 

de webwinkels (hoofdkantoren, callcenters, dc’s en samenwerkingspartners) in een 

– voor zowel werknemers als werkgevers – positieve zin te beïnvloeden 

(oplossing(sr ichting)en)? 

11.  Welke conclusies zijn uit het bovenstaande te trekken voor een eventuele strategie  

van FNV Handel: 

a.  Welke rol is bij de mogelijke oplossing(sr ichting)en weggelegd voor de 

sociale partners en in het bijzonder FNV Handel?  

b.  Hoe kan FNV Handel hier concreet op inspelen c.q. hier een duurzame rol in 

verwerven?  

c.  Welke producten zou FNV Handel met name moeten voeren? Hoe moet FNV 

Handel daarover met werknemers communiceren? 

 

Voor de centrale probleemstelling en concrete onderzoeksvragen van beide andere 

deelonderzoeken verwijzen we naar de desbetreffende deelrapporten. De 

beantwoording van de onderzoeksvragen omtrent FNV Handel heeft in een afzonderlijk  

traject plaatsgevonden.  

1.3 Opzet van het onderzoek 

De werkzaamheden ten behoeve van de drie deelonderzoeken waren vergelijkbaar en 

zijn deels ook parallel aan elkaar uitgevoerd. Globaal bestond het deelonderzoek  

‘webwinkels’ uit vier fasen: 

1.  Voorbereiding 

2.  Desk research, secundaire data-analyse en prognoses 

3.  Diepte-interv iews stakeholders/experts/bedrijven/jongeren 

4.  Analyse, terugkoppeling en rapportage. 
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Ad 1. Voorbereiding 

De voorbereidende fase van het deelonderzoek betrof een startoverleg en een aanta l 

individuele gesprekken met FNV-bestuurders en –beleidsmedewerkers. Aan de orde in 

die gesprekken was onder meer de kennis binnen de bond over ontwikkelingen in de 

deelsector webwinkels, de specifieke positie van de bond in de deelsector en de strategie  

van de bond om die positie te versterken. Voor een overzicht van de in deze fase 

geïnterviewde personen zij verwezen naar bijlage 1. 

 

Ad 2. Desk research, secundaire data-analyse en prognoses 

Op basis van desk research zijn de belangrijkste ontwikkelingen en trends in de 

deelsector webwinkels in kaart gebracht. Ook heeft – op basis daarvan - een zogeheten 

PESTLE-analyse plaatsgevonden. In deze analyse zijn de voornaamste Politie ke, 

Economische, Sociaal-maatschappelijke, Technologische, juridische (Law) en milieu- en 

leefomgevings- (Environmental) factoren, waarmee de deelsector qua economische 

ontwikkeling en arbeid(smarkt) te maken heeft, op een rij gezet. 

 

Vervolgens is een secundaire data-analyse uitgevoerd van beschikbaar cijfermatig 

materiaal over de economische en werkgelegenheidssituatie en –ontwikkeling in de 

deelsector webwinkels. 

 

Met de resultaten van de secundaire data-analyse als uitgangspunt zijn prognoses 

gemaakt voor de (aansluiting tussen) vraag naar en aanbod van arbeid in de deelsector 

webwinkels op middellange termijn (2020). Daarbij is aangesloten bij twee lopende 

projecten van Panteia, te weten het Onderzoeksprogramma MKB-Prisma (waarmee 

voorspellingen zijn te doen van de sectorale ontwikkeling op het gebied van economie  

en werkgelegenheid) en het project Kans op Werk voor SBB. Bij het laatste project gaat 

het om graadmeters voor de toekomstige arbeidsmarktkansen van werkzoekende mbo -

ers in algemene zin respectievelijk gediplomeerden van specifieke mbo-opleidingen. 

 

Ad 3. Diepte-interviews stakeholders/experts/bedrijven/jongeren 

Fase 2 van het deelonderzoek resulteerde in een voornamelijk kwantitatief beeld van 

de economie en arbeidsmarkt in de deelsector webwinkels. In fase 3 heeft - aan de hand 

van semigestructureerde (persoonlijke en telefonische) diepte-interviews met 

vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties, deskundigen en 

bedrijven - een verdere kwalitatieve invulling plaatsgevonden. Daarbij ging het onder 

meer om (nadere) beantwoording van de meer kwalitatief getinte deelvragen 

(bijvoorbeeld over de achtergrond van trends, inrichting van productie- en 

samenwerkingsketens, arbeidsinhoud, -voorwaarden en –omstandigheden), een blik op 

de langere termijn (na 2020), oplossingsrichtingen voor (verwachte) negatieve trends 

en knelpunten en de rol die FNV Handel daarbij zou kunnen/dienen te spelen. Een 

overzicht van de in deze fase van het deelonderzoek geïnterviewde organisaties en 

personen is weer te vinden in bijlage 1. Oorspronkelijk was gehoopt interviews te  

kunnen voeren met HR-vertegenwoordigers van de drie grootste webwinkels. Deze 

winkels hebben echter geen medewerking aan dit onderzoek willen verlenen.  

Ook heeft een aantal interviews met jongeren plaatsgehad. Centraal daarin stonden het 

werk in de detailhandel (arbeidsmarktgedrag, binding, arbeidsvoorwaarden , 

arbeidsomstandigheden) en de mogelijke rol die de vakbond voor jongeren kan spelen. 

Hierover is apart gerapporteerd. 

 

Ad 4. Analyse, terugkoppeling en rapportage 

De vierde en laatste fase van het deelonderzoek betrof achtereenvolgens: 
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  Overkoepelende kwalitatieve analyse van de verschillende interviews en de desk 

research in het kader van het deelonderzoek (inclusief de daaruit voortvloeiende 

PESTLE-analyse); 

  Combineren van het cijfermatig materiaal vanuit de desk research, de kwantitat ieve 

analyses en de overkoepelende kwalitatieve analyse tot een analyse voor het 

deelonderzoek. Daarbij ging het onder meer om een uitbreiding van de PESTLE-

analyse; 

  Conceptrapportage van het deelonderzoek; 

  Bespreking van de resultaten en de consequenties ervan voor FNV Handel;  

  Definitieve rapportage van het deelonderzoek. 

1.4 Leeswijzer 

Nadat in dit hoofdstuk achtergrond, doel- en vraagstelling en opzet van het 

deelonderzoek zijn beschreven, gaan hoofdstuk 2 en 3 in op de recente trends en de 

huidige situatie in de economie en op (vraag en aanbodzijde van) de arbeidsmarkt in 

de deelsector webwinkels. Onderwerp van hoofdstuk 4 zijn de arbeidsvoorwaarden en –

omstandigheden. Daarna vat hoofdstuk 5 de resultaten van de PESTLE-analyse samen. 

Hoofdstuk 6 en 7 behandelen de – op middellange en langere termijn – te verwachten 

ontwikkelingen. Het rapport eindigt in hoofdstuk 8 met beleidsimplicaties en conclusies. 

Daarin worden de onderzoeksvragen uit paragraaf 1.2 beantwoord en aanbevelingen 

gedaan voor het beleid van de sociale partners en van FNV Handel in het bijzonder.  

 

Voor in het rapport is een beknopte samenvatting opgenomen. Achterin staat een bijlage 

met de namen van de geïnterviewde personen. 

 

Voor de beide andere deelonderzoeken (‘detailhandel sectorbreed’ en ‘supermarkten’ ) 

zijn vergelijkbare, eigenstandige rapporten samengesteld. Ook is er een rapport met 

een uitgebreide PESTLE-analyse opgesteld. 
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2 De huidige economie van webwinkels 

2.1 Korte schets van de deelsector 

2.1. 1  E-commerce  

E-commerce is de verzamelnaam van alle manieren waarop via computernetwerken 

handel wordt gedreven. 

  

Vormen van e -commerce 

Naar klantgroep is onderscheid te  maken tussen de volgende vormen van e -commerce: 

 Business-to-consumer (B2C, webwinkels)  

 Business-to-business (B2B) 

 Business-to-business-for-consumer (B2B4C, handel van bedrijf naar bedrijf voor 

consumenten) 

 Consumer-to-consumer (C2C, zoals Marktplaats en eBay).2 

 

Een andere classificatie van e -commerce is naar verschijningsvorm: 

 Elektronische markten: Goederen en diensten worden online verhandeld ('business 

interactions'). 

 Interorganisationele systemen: Organisaties integreren via een netwerk hun informati e-, 

communicatiestromen en werken op deze manier samen (via project-, software, groupware 

en/of collaboration software). 

 Customer service: Hierbij gaat het om serviceverlening aan klanten op manieren die voor 

de invoering van e-commerce niet mogelijk waren.3 

 

Verder is in de e-commerce onderscheid te maken naar (combinatie van) verkoop- en 

informatiekanalen: 

 Single channel: Hier gaat het om slechts een verkoopkanaal namelijk via internet. 

Gesproken wordt ook wel van ‘pure players ’.  

 Multi Channel: De consument kiest zelf een koopkanaal dat het beste bij hem past. De 

communicatie en het distributiekanaal is op dat specifieke verkoopkanaal afgestemd. Elk 

kanaal opereert los van de andere kanalen en heeft z’n eigen prijzen, voorraad, 

contactmogelijkheden, enz.  

 Cross Channel: Hier ziet de consument meerdere kanalen met één en dezelfde uitstraling 

en kan men aan de ‘voorkant’ voor een bepaald verkoopkanaal kiezen en vervolgens via 

een ander kanaal communiceren met de detaillist en de producten geleverd krijgen.  

 Omni Channel: Hier kan de consument, binnen één aankoop, ieder kanaal naast en zelfs 

binnen het andere kanaal gebruiken. Gezien vanuit de consument is sprake van een 

transparant en volledig geïntegreerd proces waar verkoopkanalen naadloos in elkaar 

overlopen. 4 

2.1. 2  Webwinke ls 

In dit rapport staan de webwinkels (webshops of thuiswinkels) centraal. In de SBI 2008 

wordt een bedrijf als webwinkel geregistreerd, wanneer het zwaartepunt ligt op de 

verkoop van producten en/of diensten via internet aan consumenten. Bedrijven die  

naast hun fysieke winkel(s) ook omzet via internetverkoop realiseren, worden niet als 

webwinkel geteld. Deels werkt daar dan wel hetzelfde soort personeel als in de 

                                                 
2 De overheid speelt ook een belangrijke rol in de e-commerce: Government-to-citizen (G2C), Government to 

bus iness (G2B) en Government to government (G2G). Tegenwoordig worden ook werknemers  (employees) in 

het e-commerce model betrokken, zoals  bij: Bus iness-to-employee (B2E), Employee-to-employee (E2E) en 

Employee-to-business ( E2B). 
3 https://nl.wikipedia.org/wiki/Electronic_commerce#Typen_e-commerce.  
4 http://detailhandel.info/index.cfm/verkoopkanalen/multiomnichannel .  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Electronic_commerce#Typen_e-commerce
http://detailhandel.info/index.cfm/verkoopkanalen/multiomnichannel
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webwinkels. Steeds vaker openen bedrijven die ooit als webwinkel zijn begonnen - naast 

hun webwinkel - fysieke winkels.  

 

Online worden naast producten ook diensten zoals bijvoorbeeld vakantiereizen, tickets, 

financiële diensten (verzekeringen, hypotheken), telecom (smartphones, 

abonnementen, simkaarten etc.) verkocht. Deze bedrijven vallen niet allemaal onder de 

detailhandel.5 Onderstaand tekstvak geeft op basis van SBI-2008 een nadere uitsplits i ng 

van de deelsector webwinkels. 

 

Deelsector webwinkels (SBI-2008) 

47 Detailhandel (niet in auto's)  

479 Detailhandel, geen winkel of markt  

4791 Postorderbedrijven, internetwinkels  

 47911 Webwinkels in voeding 

 47912 Webwinkels in elektronica  

 47913 Webwinkels in boeken, cd's, dvd's  

 47914 Webwinkels in kleding 

 47915 Webwinkels huis- en tuinartikelen 

 47916 Webwinkels in vrijetijdsartikelen 

 47918 Webwinkels in overige non-food 

 47919 Webwinkels algemeen assortiment 

 

De tendens is dat webwinkels die in een bepaald segment op een gegeven moment de 

grootste zijn, dat segment steeds meer gaan domineren (zie ook paragraaf 2.2.2). Dit 

geldt in het bijzonder voor de top 3 van webwinkels in Nederland. In alfabetische 

volgorde gaat het om bol.com, Coolblue en Wehkamp.  

 

Top 3 van webwinkels in Nederland 

 

Bol.com 

Webwinkel bol.com werd in 1999 opgericht door het Duitse mediaconcern Bertelsmann AG. 

Aanvankelijk  richtte bol.com zich op de verkoop van boeken en cd's, maar in de loop van de 

jaren is het assortiment steeds verder uitgebreid. Het bedrijf biedt zijn bezoekers via de website  

onder meer boeken, muziek, elektronica, speelgoed en lifestyle producten.  Tot 2007 richtte 

bol.com zich alleen op de verkoop van multimediaproducten uit eigen winkel. Dat jaar werd 

gestart met de tweedehands verkoop van boeken, cd's, dvd's en games door geregistreerde 

gebruikers. In 2011 werd dit uitgebreid naar zakelijke verkopers. Sinds 2013 kunnen 

amateurschrijvers en professionele schrijvers ook zelf boeken uitgeven via bol.com.  

Het hoofdkantoor staat in Utrecht. Het distributiecentrum bevindt zich in Waalwijk. In 2015 

telde bol.com telde meer dan 1.000 medewerkers . 

In 2012 werd bol.com voor 350 miljoen euro overgenomen door Ahold.6 

 

Coolblue 

Webwinkel Coolblue is begonnen als studentenbedrijf. Het werd in 1999 opgericht door Pieter 

Zwart (huidige algemeen directeur), Paul de Jong en Bart Kuijpers. Coolblue is een 

winkelformule in voornamelijk consumentenelektronica, die als handelsmerk heeft dat het voor 

elke productgroep een aparte webwinkel lanceert - met van elke winkel een .nl en een .be-

variant. Het bedrijf hanteert hierbij een nichestrategie. Momenteel heeft Coolblue in de Benelux 

321 gespecialiseerde webwinkels, alsmede zeven fysieke winkels (waaronder vijf in Nederland: 

Rotterdam, Eindhoven, Groningen, Amsterdam en Utrecht).  

                                                 
5 http://detailhandel.info/index.cfm/verkoopkanalen/webwinkels.  
6 https://nl.wikipedia.org/wiki/Bol.com.  

http://detailhandel.info/index.cfm/verkoopkanalen/webwinkels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bol.com
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Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam en er zijn distributiecentra in Capelle aan den IJssel 

en Tilburg. Het aantal werknemers dat begin 2017 in dienst is bij Coolblue bedraagt volgens de 

eigen website “meer dan 1.500”. 

Recentelijk heeft investeringsmaatschappij HAL Holding een belang van 20 procent genomen in 

Coolblue. De komst van het beursgenoteerde HAL moet zorgen voor verdere professionalisering 

en mogelijk internationale expansie.7 

 

Wehkamp 

Webwinkel Wehkamp is van oorsprong een postorderbedrijf. Het bedrijf werd in 1952 als 

'Wehkamp's Fabriekskantoor' opgericht door Herman Wehkamp in Slagharen. De artikelen, 

aanvankelijk matrassen en bedtextiel, werden door de klanten per post besteld naar aanleiding 

van advertenties in radiobodes en damesbladen. Ook het verzenden verliep via de post . In 1985 

zette Wehkamp een technologische stap door een voice-responsesysteem bij de verkoop in te 

schakelen. Via dit systeem, genaamd "Jimmy", konden klanten 24 uur per dag hun bestellingen 

plaatsen via de telefoon. In 1995 startte Wehkamp een eigen website. Halverwege 1999 waren 

alle tienduizend artike len via de website te koop. In 2006 maakte Wehkamp de omslag van een 

catalogusbedrijf met een internetsite naar een online detailhandelsorganisatie waarbij het 

internet leidend is in alle processen. Dit komt ook tot uitdrukking in de sindsdien gehanteerde 

naam: wehkamp.nl. In 2010 kwam 100 procent van de omzet via het internetkanaal binnen. De 

belangrijkste producten zijn mode en andere consumentenartikelen (wonen, tuin, klussen, 

elektronica, computer, sport).  

Wehkamp heeft een hoofdkantoor en een Logistie k Service Centrum voor kleine artikelen (o.a. 

mode, -accessoires, woonaccessoires) in Zwolle en een Logistiek Service Centrum voor grote 

artikelen (o.a. meubels, witgoed, bruingoed) in Maurik. Het aantal vaste medewerkers bedraagt 

ruim 650. 

Wehkamp was onderdeel van RFS Holland Holding B.V. In 2015 zijn Wehkamp en een aantal 

zusterbedrijven verkocht aan de Britse investeerder Apax.8 

 

2.2 Belangrijkste trends binnen de deelsector 

2.2. 1  Algemene trends deta ilhandel (voor zover re levant voor webwinke ls ) 

Het deelrapport ‘detailhandel sectorbreed’ beschrijft een aantal algemene trends binnen 

de detailhandel. Deze vatten we hier, voor zover relevant voor de deelsector 

webwinkels, kort samen. Voor meer details zij verwezen naar het bovengenoemde 

deelrapport. 

  Conjunctuurgevoelighe id: De detailhandel is een conjunctuurgevoelige sector. 

Dat geldt ook voor de webwinkels. Mogelijk was hun opkomst zonder de crisis nog 

veel sneller geweest. 

  Invloed van durfinvesteerders: Durfinvesteerders (private equity fondsen en 

hedgefondsen) hebben ook in de online detailhandel hun slag geslagen. Voorbeelden 

in de in de deelsector webwinkels zijn onder meer de overname van RFS Holland 

Holding (Wehkamp) door het Britse Apax en het belang van 20 procent dat HAL 

Holding onlangs heeft genomen in Coolblue. Bol.com is tegenwoordig onderdeel van 

Ahold, waarin de hedgefondsen Cantaurus en Paulson een aandeel hebben. Deze 

durfinvesteerders spelen een cruciale rol bij (het handhaven van) de sterke positie  

van de top 3 van webwinkels.  

  Internationalisatie : Er is in toenemende mate sprake van internationalisatie. Voor 

de deelsector webwinkels is onder meer te wijzen op het marktaandeel in Nederland 

                                                 
7 http://www.coolblue.nl/over-coolblue; A rtikel ‘O nlineversie van het klassieke warenhuis is  banenmachine’, IN: 

De V olkskrant. 15 januari 2016; A rtikel ‘C oolblue. HAL Holding krijgt belang van 20 procent’, IN: De V olkskrant, 

1 april 2016. 
8 https://nl.wikipedia.org/wiki/Wehkamp; http://www.wehkampreporter.nl/corporate-informat.; 

http://www.werkenbijwehkamp.nl/Wie-zijn-wij/O nze-organisatie  

http://www.coolblue.nl/over-coolblue
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wehkamp
http://www.wehkampreporter.nl/corporate-informat
http://www.werkenbijwehkamp.nl/Wie-zijn-wij/Onze-organisatie
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van de buitenlandse webwinkels Zalando (Duitsland) en Amazon (VS) en de recente 

vestiging van een kantoor van de Chinese webwinkel Alibaba in Amsterdam.9 De 

markt gaat echt veranderen wanneer deze buitenlandse spelers nadrukkelijk(er) op 

de Nederlandse markt actief worden. De verwachting is dat dat snel gaat gebeuren. 

Amazon gaat zeer waarschijnlijk in Nederland een distributiecentrum vestigen. 10 

Omgekeerd richten bijvoorbeeld bol.com en Coolblue zich expliciet ook op België  

(zie verder pararagraaf 2.2.2). 

  Faillissementen: De deelsector webwinkels kenmerkt zich door veel éénpitters en 

een sterke bedrijfsdynamiek. Jaarlijks verschijnen én verdwijnen er veel (nieuwe) 

webwinkels. Uit cijfers van Creditsafe - online aanbieder van bedrijfs- en 

kredietrapporten – blijkt dat van de 9.469 in 2015 gestarte webwinkels na twee jaar 

nog slechts 72,5 procent actief is.11  

  Van bricks naar (ook) clicks en omgekeerd: De ‘stenen’ detailhandel en ook 

bedrijven die rechtstreeks aan de consument verkopen (Business to Consumer; BtC) 

gaan meer en meer ook de internetwere ld in. Dat betekent meer concurrentie voor  

de webwinkels. Omgekeerd openen sommige webwinkels fysieke verkooppunten. 

Het oogmerk daarvan is vergroting van de service en zich te laten zien aan 

potentiële klanten. Er is geen sprake van grote uitbreidingsplannen. 

  Consumentengedrag: verschuiving van midden naar laag en hoog segment: 

In de detailhandel slinkt het marktaandeel van het middensegment ten koste van 

zowel het lage als hoge segment (het zogenaamde zandlopermodel). Webwinke ls 

zijn in het begin vooral in beeld geweest bij hoger opgeleiden en vervolgens bij  

jongeren. Zo langzamerhand veroveren zij ook het midden- en lagere segment en 

komen ze in beeld bij oudere doelgroepen. 

  Branchevervaging (horizontale integratie) maar ook specialisatie: Net als 

veel ‘stenen’ winkels verbreden webwinkels naar verloop van tijd vaak hun 

assortiment. Tegelijkertijd zijn er ook webwinkels die zich juist specialiseren in (de 

verkoop van) één type product. 

  Verticale integratie: Verticale integratie – het voeren van regie over de keten en 

het dicht bij de klant komen – is ook een belangrijke trend in de detailhandel. Dit 

komt in de deelsector webwinkels eveneens voor (zie bijvoorbeeld het eigen 

modelabel van Amazon). 

  Winkelen als beleving: In fysieke winkels is steeds meer sprake van menging van 

detailhandel en horeca. Horeca-achtige activiteiten passen in het concept van 

‘winkelen als beleving’. Winkelen moet een ‘feest’ zijn en niet alleen ‘boodschappen 

doen’. Daarom worden in steeds meer fysieke winkels ook allerlei andere activite ite n 

georganiseerd. Vooral in de grotere webwinkels ligt veel nadruk op het creëren van 

eenzelfde soort ervaring in de virtuele wereld. De inzet van IT-ontwikkelaars zit 

voor een behoorlijk deel in de vormgeving van de website, in het ontwikkelen van 

filmpjes, virtual reality toepassingen etc. 

  Shop-in shop concept: Een shop-in-shop is letterlijk een winkel in een andere 

winkel. Voor de deelsector webwinkels is in dit verband te wijzen op de porta l -

                                                 
9 A libaba Group zal vanuit het nieuwe kantoor in A msterdam Nederlandse ondernemingen onder meer gaan 

helpen bij het benoemen van interessante producten voor de C hinese markt, het aanbieden daarvan op 

handelswebsites van A libaba, de logis tiek en het fac iliteren van online transacties voor de C hinese 

consumentenmarkt en C hinese toeristen. Zie: http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/05/roland-palmer-

leidt-alibaba-in-amsterdam/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email. 
10 Zie: http://www.logis tiek.nl/e-commerce/nieuws/2016/9/amazon-gaat-een-dc-vestigen-in-nederland-

101147272. Momenteel is Amazon reeds in enkele Europese landen ac tief; het zwaartepunt van de ac tiviteiten 

ligt in Duits land, Frankrijk en het V erenigd Koninkrijk . Het bedrijf is  voornemens zijn 29  dis tributiecentra in deze 

landen open te s tellen voor zijn partners . Daardoor kunnen Europese verkopers op A mazon Marketplace hun 

produc ten ops laan bij A mazon. A mazon zal vervolgens - wanneer een order binnenkomt - de bes telling picken, 

verpakken en verzenden. Zie: http://www.logis tiek.nl/supply-chain/nieuws/2016/5/amazon-helpt-europese-

partners -met-fulfilment-101143974. 
11 V an de bedrijven die s topten, deden dit er 412 al in 2015 en de res terende 2 .185 in 2016. Het aantal 

faillis sementen onder webwinkels steeg in 2016 met 25  procent (tegenover een s tijging van 4  procent een jaar 

eerder). Bij de faillissementen ging het in meerderheid (71 procent) om bv’s . Bij vrijwillige s topzettingen zijn 

juis t de eenpersoonszaken oververtegenwoordigd (73 procent). Zie: http://www1.c reditsafe.nl/over-

ons/persberichten/meer-dan-een-kwart-webwinkels-stopt-binnen-twee-jaar.  

http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/05/roland-palmer-leidt-alibaba-in-amsterdam/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/05/roland-palmer-leidt-alibaba-in-amsterdam/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.logistiek.nl/e-commerce/nieuws/2016/9/amazon-gaat-een-dc-vestigen-in-nederland-101147272
http://www.logistiek.nl/e-commerce/nieuws/2016/9/amazon-gaat-een-dc-vestigen-in-nederland-101147272
http://www.logistiek.nl/supply-chain/nieuws/2016/5/amazon-helpt-europese-partners-met-fulfilment-101143974
http://www.logistiek.nl/supply-chain/nieuws/2016/5/amazon-helpt-europese-partners-met-fulfilment-101143974
http://www1.creditsafe.nl/over-ons/persberichten/meer-dan-een-kwart-webwinkels-stopt-binnen-twee-jaar
http://www1.creditsafe.nl/over-ons/persberichten/meer-dan-een-kwart-webwinkels-stopt-binnen-twee-jaar
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/platformfunctie die bijvoorbeeld bol.com (in navolging van Amazon) vervult voor  

een groot aantal kleine, gespecialiseerde webwinkels.12 

  Directe verkoop door fabrieken in factory outletcenters (FOC’s): Naast 

rechtstreekse verkoop in FOC’s en/of merkwinkels kunnen fabrieken hun producten 

ook via eigen webwinkels direct aan consumenten verkopen. 

2.2. 2  Specif ieke trends webwinke ls  

 

Van bricks naar (ook) clicks  

De ontwikkeling van de webwinkels is die met de grootste impact op de detailhandel . 

De opkomst daarvan gaat in steeds sterkere mate het koopgedrag van de consument 

bepalen. Het koopgedrag is aan het verschuiven van aankopen in de winkel naar online 

aankopen. Daardoor verliest de offline markt snel steeds meer marktaandeel. De 

opkomst van de webwinkels uit zich binnen de e-commerce zelf, maar heeft ook zijn 

invloed op de rest van de detailhandel. De ‘stenen’ detailhandel gaat meer en meer ook 

de internetwereld in (cross channel, integratie van bricks-and-clicks). Overigens blijk t 

uit een recent wereldwijd prijsvergelijkingsonderzoek door het MIT in Boston dat – 

anders dan vaak wordt aangenomen - online winkelen consumenten nauwelijks geld 

oplevert in vergelijking met het traditionele winkelen.13 

 

Cross channel retail 

Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt het aantal cross channel kopers – i.e. consumenten die in 

het afgelopen jaar zowel fysiek als online producten kochten – in 2014 ten opzichte van een 

eerdere meting in 2011 sterk is gestegen. Naar verwachting van de bank zet deze toename tot 

aan 2020 door. De groeiende populariteit van cross channel winkelen biedt kansen, ook voor 

fysieke winkels. Met name retailers die beide kanalen combineren zullen het in de toekomst 

goed doen. 

 

Inmiddels is de consument gewend aan beide mogelijkheden. Fysieke winkels lijken een 

inhaalslag te hebben gemaakt. De vier belangrijkste drijfveren voor fysiek winkelen zijn a dvies 

krijgen, het product ervaren, plezier hebben en het snel in bezit hebben van het product. Hiervan 

kunnen retailers profiteren door het in fysieke winkels inzichtelijk maken van lokale voorraden, 

click & collect-concepten te ontwikkelen en productreservering aan te bieden.  

 

Consumenten oriënteren zich steeds vaker online. Internet is te beschouwen als een ‘online 

etalage ’. Daarbij blijkt eerder sprake te zijn van online oriënteren en offline kopen (webrooming) 

dan andersom (showrooming). De meeste consumenten blijken in hun customer journey zelfs 

kanaal-loyaal: als al sprake is van switchen, dan leidt online oriëntatie vaker tot verkoop in de 

fysieke winkel dan omgekeerd. Het gaat uiteindelijk  om een juiste combinatie van 

oriëntatiemiddelen. Daarvoor is een adequaat inzicht in de specifieke doelgroep nodig . 

 

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat (online) groeipotentieel vooral zit bij de 

fysieke retailer die de cross channel mogelijkheden aangrijpt. Uiteindelijk  hebben consumenten 

namelijk nog steeds een voorkeur voor fysiek winkelen. Van hen zegt 74 procent zelfs niet 

zonder fysieke winkels te kunnen. Dit betekent wel een grote uitdaging, zowel op  het gebied 

                                                 
12 O ok Franse en Duitse retailers kunnen s inds kort –  door een samenwerking tussen bol.com en de 

toeleveranciers T radebyte (Duitsland) en L engow (Frankrijk) - via bol.com producten verkopen aan 

consumenten in Nederland en België. Zie: http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/08/bol.com-opent-

deuren-voor-duitse-verkopers/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email.  
13 In dit onderzoek werden de online prijzen van in totaal 24 .000 producten bij 56  winkelketens in tien landen 

vergeleken met de prijzen in de fys ieke winkels. De korting bij online kopen bedroeg –  wereldwijd gezien - 

gemiddeld s lechts 1  procent. Het onderzoek maakte gebruik van een speciale robot die het internet op de 

prijzen van online verkochte producten nazocht, en een app waarmee 370 speciaal daarvoor geworven 

medewerkers  in de winkels  de barcodes van dezelfde producten scanden. In het onderzoek zijn de prijzen van 

aanbieders die uitsluitend online opereren buiten beschouwing gelaten, omdat daar niet vergeleken kan worden. 

Zie: A rtikel ‘Online ben je bijna net zoveel kwijt’, O P : De V olkskrant.nl, 24 mei 2016. 

http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/08/bol.com-opent-deuren-voor-duitse-verkopers/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/08/bol.com-opent-deuren-voor-duitse-verkopers/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
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van distributie en logistiek als bij het zorgdragen voor een “unieke winkelervaring” in de fysieke 

winkels.14 

 

Internetverkoop – door webwinkels dan wel winkels met internetverkoop als 

nevenactivite it – beperkt zich steeds minder tot alleen non-food, hoewel daar nog wel 

steeds het zwaartepunt ligt. Voedingsmiddelen vormen een sterk groeiend segment van 

de online markt. De snelle groei is onder meer het resultaat van offensieven op dit 

terrein van bedrijven als HelloFresh, Albert Heijn en Jumbo. In 2015 introduceerde n 

genoemde bedrijven nieuwe afhaalpunten en thuisbezorgformules.15 

 

Business model 

Hoewel bij fysieke winkels, die in de problemen raken, omzet draaien vaak ook  

belangrijker is dan het (korte termijn) rendement, geldt voor webwinkels veel sterker 

dat in het business model de omzet dominant is ten opzichte van het rendement. Deels 

heeft dat ermee te maken dat een dergelijk business model in de ICT-wereld gebruikelijk  

is: investeerders zijn bereid geld te steken in nieuwe ideeën en de waarde van veel 

nieuwe bedrijven wordt eerder door de omzetgroei dan door het rendement bepaald. 

Een andere reden volgt hierna: er is vaak sprake van “the winner  takes it all”. 

Webwinkels moeten zo snel mogelijk dominant in hun segment zien te worden. Gevolg 

is wel dat niet alleen de aandacht voor rendement, maar ook die voor kwaliteit achteruit 

gaat. En net als het rendement hebben bedrijfseigenaren vaak ook de werkdruk van de 

medewerkers niet echt op het netvlies. 

 

Verlies-/winstgevendheid webwinkels 

Het algemeen beeld dat bestaat van webwinkels is dat ze – onder meer door de hoge IT en 

logistiek kosten (waaronder de kosten voor retourneringen) – verliesgevend zijn. Het recente 

onderzoek ‘De retailtransitie’ laat een genuanceerder beeld zien:  

 Van de pure webwinkels zegt 56 procent verlies en 44 procent winst te maken.  

 Van de cross channel retailers maakt naar eigen zeggen 5  procent verlies, 5 procent speelt 

quitte en 90 procent maakt winst. 

 Van de fysieke winkels geeft 10 procent aan verlies, 5 procent verlies noch winst en 85 

procent winst te maken. 

 Vaak wordt beweerd dat vooral de grotere webwinkels verliesgevend. Echter, het tegendeel 

is het geval.16 

 

Inmiddels maken de grote webwinkels overigens over het algemeen wel winst, maar die  

is vaak nog onvoldoende om de grote investeringen in het recente verleden te 

compenseren. Er zijn daarnaast nog steeds de nodige kleinere webwinkels die wel op 

omzet sturen. Dat verklaart ook deels het grote aantal faillissementen. 

Een ander aspect waarop webwinkels qua business model van elkaar verschillen is de 

mate waarin men zaken zelf doet of uitbesteedt (zie ook paragraaf 2.3.5). Dit speelt 

het meest bij de grote spelers. Terwijl bol.com veel uitbesteedt, doet Coolblue het 

meeste zelf, tot de installatie van apparatuur. Wehkamp zit daar tussen in. Sommige 

middelgrote webwinkels maken gebruik van distributiecentra die zich speciaal op deze 

markt richten.17  

 

Een mogelijkheid om de marges in de deelsector webwinkels te verhogen zijn (nieuwe) 

vormen van kredietverstrekking. Zo hebben drie van de tien aankopen bij Wehkamp 

                                                 
14 A BN A MRO (2014). C ross channel retail. De invloed van online winkelen. Update 2014. 
15 A rtikel ‘Webshops floreren door snelle service’, IN: De V olkskrant, 25  september 2015. 
16 Het gaat hier om de operationele wins t (voor belastingen). Zie: Henk Gianotten/Garma BV (2016). De 

retailtransitie. Retail anders wordt gewoon. 
17 Dat kan ook min of meer “per ongeluk” gebeuren. Een bedrijf dat is  gespecialiseerd in de reparatie van 

mobiele telefoons organiseerde ook zelf de logis tiek, omdat carriers dat niet snel genoeg konden aanbieden. 

Inmiddels verzorgen ze niet alleen het eigen vervoer, maar ook dat van Nespresso. 



 

 

 

  

 19 
 

 

plaats via kredietverstrekk ing (tegen 14 procent rente per jaar). Dit komt de marge 

aanzienlijk ten goede komt. Een en ander is vergelijkbaar met de autoverkoop waar de 

marges voornamelijk bepaald worden door de verkoop van leningen. 

 

Overigens sloot de holdingsorganisatie van Wehkamp18 het boekingsjaar 2015/2016 af 

met een verlies van 21,2 miljoen euro (tegenover een winst van 20 miljoen euro een 

jaar eerder). De omzet steeg wel (met 5,5 procent tot 750 miljoen). Oorzaken van het 

verlies waren de hoger dan voorzien uitgevallen kosten van de overgang naar het 

nieuwe dc in Zwolle (100 miljoen in plaats van 70 miljoen)19 en de advieskosten in het 

kader van de overname door durfinvesteerder Apax.20 

 

Marktconcentratie: ‘The winner takes it all’ 

Een karakteristieke ontwikkeling in de e-commerce is dat binnen de verschillende 

deelbranches er steeds uiteindelijk slechts één of enkele spelers overblijven. Er komen 

steeds meer webwinkels, echter alleen de grote worden echt groter.21 Zo is bijvoorbee ld  

bij boeken bol.com de nummer één, bij consumentene lektronica Coolblue en bij kleding  

(zij het in mindere mate) Wehkamp. Ook in kleinere branches is er vrijwel altijd één 

partij die uiteindelijk de markt beheerst.22 

 

De sterke concentratie van online marktaandeel bij één of enkele bedrijven blijkt ook 

de omzetcijfers die het tijdschrift jaarlijks publiceert in de Twinkle100: in 2015 boekten 

de tien grootste online retailers van Nederland in 2015 samen een omzet van 3.035 

miljoen euro. Dat is meer dan de helft van de gezamenlijke omzet van de grootste 

honderd partijen (die kwam uit op 6.042 miljoen euro).23 In 2016 is de top tien samen 

goed voor 3,4 miljard euro. De helft daarvan is toe te wijzen aan de bovenste drie  

bedrijven uit de ranglijst (bol.com, Wehkamp en Zalando, zie ook paragraaf 2.3.4).24 

Wanneer er toch nog meer grotere spelers op een bepaalde markt zijn, dan betekent 

dat veelal dat de concurrentiestrijd nog niet volledig gestreden is. Een voorbeeld in dit 

verband is Wehkamp, dat aan de ene kant wordt aangevallen door de grote Duitse speler 

Zalando en aan de andere kant door grote fysieke winkelketens - zoals H&M en de 

Bijenkorf - die in toenemende mate ook online actief zijn. Het op dit moment nog naast 

elkaar bestaan van enkele grote spelers in de modebranche is deels ook te verklaren 

door de specifieke kenmerken van deze markt. De behoeften van klanten in de 

modebranche, met snel wisselende collecties, zijn zo divers dat er goed meer spelers 

naast elkaar overeind kunnen blijven. Niet uit te sluiten is echter dat er ook in deze 

branche uiteindelijk één duidelijke marktleider komt.25 

 

Mechanismen die bij de marktconcentratie (‘the winner takes it all’) in de deelsector 

webwinkels een rol spelen, zijn onder meer de volgende: 

  Markttransparantie: Internet maakt de markt veel transparanter, zowel op prijs 

(via zoekmachines en prijsvergelijkingssites) als op basis van kwaliteit en service 

(via social media en beoordelingssites . 

                                                 
18 Tot najaar 2016 behoorde ook fonQ .nl hiertoe. Wehkamp was  goed voor driekwart van de omzet van de 

holdingsorganisatie. 
19 Men moest - door ops tartproblemen - gedurende een half jaar het oude dc  in Dedemsvaart open houden 

naas t het nieuwe geautomatiseerde dc. 
20 http://www.logis tiek.nl/supply-chain/nieuws/2017/1/wehkamp-onderuit-door-automatisch-dc-101151240. 
21 O verigens geldt deze marktconcentratie ook voor de verkoop van diens ten. Zo bedienen in de 

pakketreizenbranche drie spelers gezamenlijk meer dan 54 procent van de markt (TUI, Thomas C ook en Sundio 

Groep) en bezitten in de verzekeringsbranche eveneens drie spelers samen meer dan 50 procent van de markt 

(A chmea, UVIT (Univé, V GZ en T rias) en de C Z Groep. Zie: 

https://www.shoppingtomorrow.nl/Kernbevindingen; V erbond van Verzekeraars (2013). V erzekerd van C ijfers 

2013. 
22 Zo is  bijvoorbeeld wijnvoordeel.nl met afs tand de grootste onlineverkoper van drank. 
23 http://twinklemagazine.nl/nieuws/2015/09/helft-omzet-100-grootste-online-retailers-naar-top-10/index.xml; 

http://twinkle100.nl.  
24 http://www.dis trifood.nl/formules/nieuws/2016/9/ah-en-jumbo-in-top-20-twinkle-100-101101320.  
25 A rtikel ‘De eerste, de groots te, de s terkste’, IN: De V olkskrant, 22  augustus 2015. 

https://www.shoppingtomorrow.nl/Kernbevindingen
http://twinklemagazine.nl/nieuws/2015/09/helft-omzet-100-grootste-online-retailers-naar-top-10/index.xml
http://twinkle100.nl/
http://www.distrifood.nl/formules/nieuws/2016/9/ah-en-jumbo-in-top-20-twinkle-100-101101320
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  Schaalvoordelen: Vergeleken met fysieke retail biedt online retail veel grotere 

schaalvoordelen. De fysieke retailer kan zijn omzet eigenlijk alleen maar vergroten 

door het openen van meer (dure) winkels. Voor een website maakt het aanta l 

bezoekers per maand weinig uit (ten opzichte van het aantal klanten zijn de 

meerkosten van een extra server verwaarloosbaar klein). Ook zijn bij een grotere 

schaal meer investeringen in ICT mogelijk. 

  Klanten trekken meer klanten: Naarmate er meer klanten zijn, komen meer data 

(persoonlijke gegevens én gegevens over het zoekgedrag en transacties ) 

beschikbaar. Daarmee nemen de mogelijkheden toe om klanten - via 

datapersonalisatie - beter te bedienen. Verder laten de consumenten online reviews, 

foto’s en andere informatie achter wat de waarde voor andere consumenten weer 

verhoogt. Nog meer vergelijkbare data komen beschikbaar bij een 

marktplaatsfunctie op de website. 

 

Al met al lijken de grote, generalistische online retailers met hun brede productaanbod 

en bereik een zelfversterkende succesformule in handen te hebben. Ondanks een nog 

altijd brede online oriëntatie, beperkt 86 procent van de consumenten - om tot een 

daadwerkelijke aankoop te komen – de online zoektocht tot drie webwinkels.26 Dit le idt 

ertoe dat de grote spelers in Nederland “onaantastbaar groot” worden, waardoor 

buitenlandse concurrenten niet veel brood meer zien in de verhoudingsgewijs kleine, 

maar ontwikkelde Nederlandse markt en er uiteindelijk slechts een beperkt aantal grote 

spelers overblijft. Ruimte voor nichespelers zal echter altijd blijven bestaan. Een 

relevant ontwikkeling in dit verband is die waarbij een grote(re) speler fungeert als 

portaal/platform voor kleinere, in bepaalde niches gespecialiseerde webwinkels. Zo zijn 

bij bol.com bijvoorbeeld zo’n 16.000 externe partijen aangesloten. Het mes snijdt 

daarbij aan twee kanten: bol.com krijgt een (nog) breder assortiment en de kleinere 

webwinkels profiteren van de grote bezoekersaantallen van bol.com.27 

 

Internationalisatie : Cross-border aankopen 

Hoewel nog steeds beperkt, wordt online in toenemende mate ‘over de grens’ geshopt:  

  Volgens cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor deed in 2015 bijna een kwart van 

de Nederlanders van 15 jaar en ouder een of meer aankopen via buitenlandse 

(anderstalige ) webwinkels.28 Samen hebben zij dat jaar voor 513 miljoen gekocht 

bij cross-border webwinkels (een groei van 31 procent ten opzichte van 2014 

tegenover een groei van de totale online bestedingen met 16 procent). Het cross-

border kanaal is hiermee verantwoordelijk voor 3 procent van de totale online 

bestedingen, wat nog steeds een relatief klein aandeel is. 

  Bijna een kwart van de uitgaven voor online cross-border aankopen wordt besteed 

via Chinese websites. Daarna volgen Duitsland (16 procent) en Groot-Brittannië (15 

procent) op de tweede en derde plaats. 

  Uit een eerder onderzoek van GfK voor ShoppingTomorrow blijkt dat Nederlandse 

online consumenten Amerikaanse en Europese webwinkels het best waarderen 

(gemiddeld algemeen rapportcijfer van 7,2 en 7,1). Aziatische webwinkels scoren 

aanzienlijk lager (6,7). Amerikaans en Europese webwinkels scoren beter op 

productkwalite it en de presentatie van het aanbod op de sites, Aziatische op de  

omvang van hun assortiment en de lage prijzen. 

                                                 
26 https://www.shoppingtomorrow.nl/Kernbevindingen_Shopping2020.  
27 A rtikel ‘De eerste, de groots te, de s terkste’, IN: De V olkskrant, 22  augustus 2015. 
28 V olgens c ijfers van Eurostat zou het in 2015 om drie op de tien shoppers gaan. De c ijfers laten zien dat 3 0  

procent van de Nederlandse webshoppers vorig jaar in een webshop uit een andere lids taat  en 20 procent in een 

webshop in ander land buiten de EU  winkelde. Tussen beide groepen bes taat een overlap. Deze groepen 

overlappen deels. De Nederlandse c ijfers zijn vergelijkbaar met het Europese gemiddelde. Zie: 

https://www.cbs .nl/nl-nl/nieuws/2016/24/meer-nederlanders-shoppen-online.  

https://www.shoppingtomorrow.nl/Kernbevindingen_Shopping2020
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/24/meer-nederlanders-shoppen-online
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  Belangrijkste redenen voor consumenten (nog) niet via cross-border webwinkels te  

shoppen, zijn het gemak via Nederlandse websites te bestellen en de angst om de 

bij een buitenlandse webwinkel geplaatste order niet te ontvangen.29 

 

Omgekeerd trekken Nederlandse webwinkels relatief weinig buitenlandse bezoekers. Uit 

onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam blijkt dat slechts 13 procent van het 

verkeer van de webwinkels in ons land internationaal is (bij een Europees gemiddelde 

van 23,6 procent)30, terwijl de meerderheid wél naar het buitenland verzendt. Een van 

de oorzaken is dat veel Nederlandse webwinkels slechts aan een paar landen verkopen 

(vrijwel altijd België en in sommige gevallen Duitsland). Daarnaast zijn er veel 

webwinkels die weliswaar ‘worldwide shipping’ aanbieden, maar alleen een 

Nederlandsta lige site hebben.31 

 

Een belemmering voor online cross-border (ver)koop is geo-blocking. Geo-block ing 

houdt in dat consumenten uit een ander land, geen toegang krijgen tot een webwinke l 

of andere (lees: hogere) prijzen moeten betalen. De EU kondigde in mei 2015 aan een 

Digital Single Market te willen nastreven. Daarbij is het tegengaan van 

ongerechtvaardigde geo-blocking een van de prioriteiten. In november 2016 heeft de 

Europese Raad van Ministers een akkoord bereikt over een wetsvoorstel voor een verbod 

van ongerechtvaardigde geo-blocking in Europa moet verbieden. Dat verbod maakt het 

voor consumenten gemakkelijker producten te kopen in buitenlandse webwinkel.32 

 

Internationalisatie : Komst van buitenlandse webwinkelreuzen  

De snelheid en de manier waarop buitenlandse reuzen als Amazon en Alibaba de 

Nederlandse markt gaan bewerken is van groot be lang voor de ontwikkeling van de 

Nederlandse webwinkels. Deze hebben nog veel grotere schaalvoordelen dan de 

Nederlandse topbedrijven. De kans is dan ook groot dat ze Nederlandse bedrijven uit 

de markt gaan drukken. Dat zal op termijn tot werkgelegenheidsv erlies leiden omdat 

deze bedrijven hun technologieontwikkeling en marketing vaak elders bedrijven; op 

korte termijn komt er trouwens door de vestiging van dc’s en steunpunten mogelijk juist 

werkgelegenheid bij.  

 

Van clicks naar ook bricks 

Naast de ontwikkeling van bricks naar clicks is ook een ontwikkeling in omgekeerde 

richting zichtbaar: het openen van niet-virtuele ofwel fysieke winkels door webwinke ls. 

Coolblue beschikt momenteel over een netwerk van vijf fysieke winkels in Nederland - 

in Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht – en twee in België .  

Verhoudingsgewijs doen deze fysieke winkels het zelfs beter dan de webwinke l.33 

Neckermann heeft aangekondigd de komende jaren een groot aantal Kijkshopfilia len om 

te bouwen tot Neckermannwinke ls .34 Bol.com maakte al voor de overname door Ahold 

gebruik van het netwerk van fysieke winkels van Albert Heijn voor het afhalen en 

retourneren van producten. Ook kleinere (gespecialiseerde ) webwinkels openen – voora l 

in de grote steden - fysieke winkels.35  

                                                 
29 http://www.emerce.nl/nieuws/nederlanders-shoppen-513-miljoen-euro-buitenlandse-webwinkels.  
30 Webshops  uit Luxemburg kennen met 40  procent het grootste percentage buitenlandse bezoekers. Daarna 

volgen O ostenrijk en Groot-Brittannië. Griekenland s luit de rij met 6  procent. 
31 http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/06/nederlandse-webshops-trekken-internationaal-maar-weinig-

bekijks /index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email. J. Weltevreden (2016). The State of C ross-

border E -commerce in Europe. P aper t.b.v. Global E -commerce Summit 2016 in Barcelona. 
32 https://www.thuiswinkel.org/nieuws/3255/meer-zekerheid-gewenst-rondom-wetsvoorstel-geo-

blocking?utm_source=nbtw_50_s&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=nc  
33 http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/08/fysieke-winkels-coolblue-groeien-sneller-dan-

webshop/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email  
34 Dit plan lijkt (vooralsnog) van de baan. E ind 2016 zijn de fys ieke winkels van Neckermann failliet verklaard. 

Men gaat wel door als  webwinkel. Zie: http://twinklemagazine.nl/nieuws/2016/12/winkels-neckermann.com-

failliet/index.xml.  
35 Te noemen zijn onder meer Futurumshop, Leapp, Bax-shop en Sanitairwinkel.nl. Zie: Rabobank (2016). 

Rabobank Retail Update. Maart 2016. 

http://www.emerce.nl/nieuws/nederlanders-shoppen-513-miljoen-euro-buitenlandse-webwinkels
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/06/nederlandse-webshops-trekken-internationaal-maar-weinig-bekijks/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/06/nederlandse-webshops-trekken-internationaal-maar-weinig-bekijks/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
https://www.thuiswinkel.org/nieuws/3255/meer-zekerheid-gewenst-rondom-wetsvoorstel-geo-blocking?utm_source=nbtw_50_s&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=nc
https://www.thuiswinkel.org/nieuws/3255/meer-zekerheid-gewenst-rondom-wetsvoorstel-geo-blocking?utm_source=nbtw_50_s&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=nc
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/08/fysieke-winkels-coolblue-groeien-sneller-dan-webshop/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/08/fysieke-winkels-coolblue-groeien-sneller-dan-webshop/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://twinklemagazine.nl/nieuws/2016/12/winkels-neckermann.com-failliet/index.xml
http://twinklemagazine.nl/nieuws/2016/12/winkels-neckermann.com-failliet/index.xml
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De fysieke winkels fungeren als extra servicepunt voor klanten. Tevens vergroten ze - 

vooral als ze op centraal gelegen, druk bezochte winkellocaties liggen - de 

(naams)bekendheid van de webwinkel. Offline en online versterken elkaar: het openen 

van ‘stenen’ winkels stuwt de online-verkopen omhoog. Voor klanten blijken fysieke 

ontmoetingsplaatsen – al dan niet ondersteund door andere activiteiten en vormen van 

beleving - toch interessant te zijn. De toegevoegde waarde bestaat met name uit de  

extra service. Er zijn klanten die de aan te schaffen producten eerst willen zien, horen, 

voelen, ruiken en/of passen, die persoonlijk advies van een verkoper willen hebben 

en/of behoefte hebben aan fysiek trefpunt voor het inruilen van producten en voor 

reparaties. Belangrijk voordeel voor webwinkels is zijn de besparingen op verzend- en 

retourkosten (hoewel er ook winkels zijn waar men niets kan meenemen).36  

 

De verwachting is dat de komende meer grote onlineketens ook dergelijke (showroom-

/serviceachtige) fysieke winkels gaan openen. 

 

Steeds snellere levering door webwinkels 

Een van de oorzaken van de sterke groei van webwinkels is de steeds snellere levering 

van producten. Veel webwinkels bezorgen binnen 24 uur. Sommige webwinkels leveren 

nu al sneller, sommige zelfs binnen één uur. 

 

Snelle levering door webwinkels 

 Een voorbeeld is Wehkamp, dat onlangs een nieuw distributiecentrum opende waar elke 

nieuwe bestelling binnen een half uur in een rijdende vrachtwagen ligt. 37  

 CoolBlue kent de optie Coolblue VandaagNog®, waarbij 's avonds op dag van bestelling 

wordt bezorgd.38  

 Bol.com bood al ‘vandaag ophalen’ aan: vanmorgen besteld, vanmiddag af te halen bij de 

dichtstbijzijnde Albert Heijn.39 In 2016 introduceerde Bol.com same day delivery voor 300 

duizend artikelen in alle productcategorieën. Online orders die op werkdagen vóór 12 uur 

’s middags zijn geplaatst, worden ’s avonds tussen 18:00 uur en 21:30 uur bezorgd. Ook 

levert Bol.com nu op zondag.40 

 PostNL en fulfillment bedrijf Montapacking gaan samenwerken op het gebied van same day 

delivery. Bij een bestelling voor 12.00 uur plaatst, vindt bezorging nog dezelfde dag plaats. 

Men richt zich vooral op dienstverlening aan middelgrote webwinkels (die op deze wijze 

kunnen concurreren met de grote (re) spelers).41 

 In Amsterdam en Rotterdam hebben zo’n 200 (web)winkels – waaronder Media Markt en 

Thuisbezorgd.nl, maar ook veel kleine ondernemingen - zich gemeld voor de bezorgdienst 

Local Express van PostNL. Koeriers pikken orders bij deze winkels op en leveren deze binnen 

drie uur - of op een later moment naar keuze – af. Vergelijkbare diensten in Nederland zijn 

onder meer: Pluplus, De Versnelling, Loopjongens, Red Je Pakketje en Hallo Bezorger. 42 

 Ekoplaza zet in Zwolle het ‘sociaal boodschappen platform’ SuperBuddy in voor 

thuisbezorging binnen twee uur na bestelling op de website van het platform. Bezorging 

heeft plaats door zogeheten buddy’s uit de buurt van de besteller, die op deze manier wat 

bijverdienen. Het platform SuperBuddy heeft als doel mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Op basis van locatie koppelt het platform buddy’s en 

klanten aan elkaar. Momenteel is Superbuddy naast Zwolle ook actief in Bodegraven.43 

                                                 
36 A rtikel ‘Succesvolle webshops vinden weg naar winkels traat’, IN: De V olkskrant, 15  januari 2916; A rtikel 

‘M inder winkels , meer vrije ruimte. De teloorgang van winkelketens b iedt nieuwe kansen voor de binnensteden’, 

IN: De V olkskrant, 16  januari 2016. 
37 A rtikel ‘C oolblue bezorgt witgoed thuis’, IN: De V olkskrant, 3  februari 2016. 
38 https://www.coolblue.nl/klantenservice/1181/informatie-over/bezorgopties.html  
39 A rtikel ‘Webshops floreren door snelle service’, IN: De V olkskrant, 25  september 2015. 
40 http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/10/bol.com-start-met-same-day-

delivery/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email  
41 Montapacking verzorgt de logistiek en fulfillment voor 326 webwinkels i n Nederland, België en Duitsland. Zie: 

http://www.emerce.nl/nieuws/pos tnl-en-montapacking-samen-same-day-delivery.  
42 http://twinklemagazine.nl/nieuws/2016/03/postnl-bezorgt-tvs-en-condooms-binnen-drie-uur/index.xml.  
43 http://www.dis trifood.nl/formules/nieuws/2016/7/ekoplaza-start-bezorging-binnen-twee-uur-10199319  

https://www.coolblue.nl/klantenservice/1181/informatie-over/bezorgopties.html
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/10/bol.com-start-met-same-day-delivery/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/10/bol.com-start-met-same-day-delivery/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.emerce.nl/nieuws/postnl-en-montapacking-samen-same-day-delivery
http://twinklemagazine.nl/nieuws/2016/03/postnl-bezorgt-tvs-en-condooms-binnen-drie-uur/index.xml
http://www.distrifood.nl/formules/nieuws/2016/7/ekoplaza-start-bezorging-binnen-twee-uur-10199319
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 In Amsterdam startte Albert Heijn een proef waarbij personal shoppers via een applicatie – 

genaamde Appie Now - online bestelde boodschappen in de winkels verzamelen en deze 

binnen een uur per fiets bezorgen. Bij de proef werkt Albert Heijn samen met het 

fietskoerierbedrijf Tring Tring, dat al met fietskoeriers boodschappen thuis  bezorgt in 

Amsterdam.44 

 

Op een ultrasnelle levering zit de consument overigens niet echt te wachten. In de GfK 

Pakkettenmonitor (eerste kwartaal 2016) geeft 67 procent van de consumenten aan dat 

levering binnen twee uur niet hoeft. Men hecht meer belang aan het zelf kunnen kiezen 

van een bezorgmoment (72 procent), ‘op tijd en onbeschadigd leveren’ (97 procent) en 

‘eenvoudig en gratis retourneren’ (89 procent).45 

 

Alternatieve vormen van pakketbezorging 

Voor webwinkels is in de zogenaamde ‘last mile’ - i.e. de laatste bezorgkilometers naar 

het huis van de consument - nog de nodige winst te halen. Probleem is dat veel 

consumenten op het moment van aflevering niet thuis zijn (dit komt in 20 procent van 

de gevallen voor). Dit drukt het afleverpercentage van pakketbezorgers. Er zijn diverse 

nieuwe (experimentele) vormen van pakketbezorging die het afleverpercentage moeten 

verhogen. 

 

Alternatieve vormen van pakketbezorging 

Bedrijf De Buren heeft een systeem ontwikkeld waarbij bezorging van producten van 

verschillende pakketbedrijven plaats heeft in kluisjeswanden op centrale punten (onder meer 

de 350 winkels van Bruna). Zodra een product in een kluisje ligt, ontvangt de klant een appje 

of een sms met een code om het kluisje te openen. Inmiddels zijn onder meer met DHL en TNT 

afspraken gemaakt over bezorging in deze kluisjes.46 

In navolging hiervan probeert PostNL – na een mislukte proef met de ‘afhaalkast’ op een aantal 

NS-stations - in een aantal woonwijken in Almere pakket- en briefautomaten uit.47 

Verder lopen er experimenten met een speciale pakketjes-brievenbus, de ‘Altijd thuisbox ’ van 

PostNL, pakketbezorging in geparkeerde auto’s (Volvo)48, pakketbezorging door zelfsturende 

auto’s en drones (Amazon) en pakketbezorging per fietskoerier of elektrische bezorgbrommer.  

 

Gratis bezorgen en retourneren bij grote(re) webwinkels  

Met het oog op het vergroten van de omzet bieden sommige webwinkels - bijvoorbee ld 

Amazon en Zalando – gratis bezorgen en retourneren. Keerzijde hiervan is dat deze 

bedrijven – met name door de hoge retourpercentages49 - verlies maken (in het geval 

van Amazon op de webwinkelactiviteiten; op andere activiteiten maakt Amazon winst) . 

Ook zou hier – mede door de lage prijzen - sprake zijn van minder gunstige  

arbeidsomstandigheden (met name hoge werkdruk).50 

                                                 
44 http://www.dis trifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/6/ah-start-test-bezorging-binnen-een-uur-10198150  
45 Dit is  een online onderzoek onder 1 .500 consumenten en 750 webwinkels in Nederland. Zie: GfK (2016). Gfk 

P akkettenmonitor (1 e kwartaal 2016). 
46 A rtikel ‘V andaag bes teld, gis teren in huis ’, IN: De V olkskrant, 28 november 2015. 
47 A rtikel ‘Bezorg maar bij de afhaalkas t’, O P: volkskrant.nl, 19 oktober 2016  
48 V olvo heeft - in samenwerking met urb-it - een Zweeds  ‘same day delivery’ netwerk - ‘In-car Delivery’ 

ontwikkeld. Het koppelen van de bezorgdiensten van urb-it aan de bes taande Volvo On C all-app –  waarmee de 

auto op afs tand bijvoorbeeld is te verwarmen of koelen –  maakt het mogelijk om in afwezigheid van de eigenaar 

online bes telde producten af te leveren. Dankzij éénmaal te gebruiken ‘digitale sleutels’ wordt de auto een 

bezorglocatie. Na het ‘omdraaien’ van de s leutel door de bezorger krijgt de eigenaar een bericht. Na aflevering 

wordt de auto weer vergrendeld. Momenteel is  In-car Delivery beschikbaar in de drie groots te s teden van 

Zweden. Het systeem zal de komende tijd ook in andere grote Europese s teden worden aangeboden. Daarnaast 

wil men ook gaan samen met andere automerken. Zie: http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/05/volvo-

wordt-locatie-voor-razendsnelle-bezorging/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email; 

http://www.logis tiek.nl/distributie/nieuws/2016/5/volvo-breidt-de-logistieke-kofferbak-internationaal-uit-

101144155  
49 Zo komen bij Wehkamp van de dagelijks verzonden tweehonderdduizend artikelen er zes tigduizend binnen 14 

dagen retour (30%). Zie: http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/06/wehkamp-dagelijkse-zestigduizend-

artikelen-retour/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email . 
50 A rtikel ‘V andaag bes teld, gis teren in huis ’, IN: De V olkskrant, 28 november 2015. 

http://www.distrifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/6/ah-start-test-bezorging-binnen-een-uur-10198150
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/05/volvo-wordt-locatie-voor-razendsnelle-bezorging/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/05/volvo-wordt-locatie-voor-razendsnelle-bezorging/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.logistiek.nl/distributie/nieuws/2016/5/volvo-breidt-de-logistieke-kofferbak-internationaal-uit-101144155
http://www.logistiek.nl/distributie/nieuws/2016/5/volvo-breidt-de-logistieke-kofferbak-internationaal-uit-101144155
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/06/wehkamp-dagelijkse-zestigduizend-artikelen-retour/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/06/wehkamp-dagelijkse-zestigduizend-artikelen-retour/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
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Grote(re) webwinkels en bezorging 

Als eerste grote Nederlandse webwinkel is Coolblue in 2016 een eigen bezorgdienst 

(CoolblueBezorgt) gestart voor witgoed en andere grote producten.51 Er wordt niet 

alleen bezorgd; desgewenst installeren de bezorgers de wasmachines, ijskasten e.d. en 

ze nemen de oude apparaten mee terug. In de loop van 2016 is deze dienst uitgerold 

over heel Nederland.52 

Door de enorme aantallen pakketten hebben webwinkels - ook als ze niet zelf bezorgen 

- een sterke positie in de distributieketen. Uit onderzoek blijkt dat – hoewel PostNL en 

DHL het pakketvervoer domineren - de grote spelers lage tarieven kunnen eisen omdat 

ze de hele keten van verzamelen, vervoeren, sorteren en bezorgen voor de 

pakketvervoerders efficiënter maken.53 Overigens biedt PostNL ook de optie voor 

gezamenlijke inkoop. Er is een platform voor kleine webwinkels die ook lagere prijzen 

betalen. 

 

Internetoplichting 

Een negatieve ontwikkeling voor de deelsector webwinkels is het stijgend aanta l 

gevallen van internetoplichting. Als gevolg van de toegenomen beveiliging bij financië le  

instellingen heeft een verschuiving van de aandacht van internetfraudeurs naar de e-

commerce sector plaats. Zo was volgens het APWG Global Phishing Report in 2014 

wereldwijd gezien van alle phishing aanvallen 32,4 procent gericht op webwinke ls  

tegenover 25,7 procent op de banken.54 

 

Phishing 

Phishing is het verleiden van klanten gevoelige informatie  – bijvoorbeeld persoonlijke of 

betalingsgegevens - achter te laten op een malafide website. Daartoe kopiëren phishers een 

complete website - inclusief winkelaanbod en betalingssystemen – met als doel klantgegevens 

te verzamelen. Deze worden vervolgens aan derden verkocht of zelf gebruikt voor online 

bestellingen op naam van de  nietsvermoedende klant. Een relatief nieuwe vorm van phishing is 

‘typosquatting’: het registreren van domeinnamen met een sterke gelijkenis op de naam van 

een echte webwinkel, maar dan met één of enkele typefouten. Als de klant tijdens het invoeren 

van het adres van webwinkel een typefout maakt, komt deze op een malafide site terecht.55 

 

De Fraudehelpdesk telde in 2015 in Nederland in totaal 3.625 meldingen van slachtoffers 

van internetoplichting (tegenover 1.887 het jaar ervoor). Het ging daarbij onder meer 

om phishing mails, spookfacturen en zogenoemde voorschotfraude.56 De grootste 

bedragen gingen om in voorschotfraude. De grootste – en sterkst stijgende - groep 

gedupeerden (in 2015 977 consumenten en ondernemers tegenover 520 in 2014 en 227 

in 2013) werd echter getroffen door webwinkelfraude en mislukte aankopen op 

Marktplaats (‘wel betaald, maar niets geleverd krijgen’). Hierbij dient ook nog 

aangetekend te worden dat het aantal meldingen het topje van de ijsberg is. De 

                                                 
51 Internationaal lijken eigen bezorgdiensten van grote webwinkels een trend te worden. A mazon bijvoorbeeld 

heeft plannen in Frankrijk de pakketvervoerder C olis P rivé over te nemen. 
52 A rtikel ‘C oolblue bezorgt witgoed thuis’, IN: De V olkskrant, 3  februari 2016; 

http://www.logis tiek.nl/distributie/nieuws/2016/4/coolblue-breidt-bezorgservice-uit-

101143871?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160428-logistiek-

s td&tid=T IDP17888XDEF15EBFDB64418483219F8F8579A89BYI4  
53 A rtikel ‘Zelf bezorgen door webwinkels, http://www.logis tiek.nl/e-commerce/nieuws/2016/10/markt-

pakketvervoer-verschuift-snel-

101148636?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20161014-logistiek-

ic t&logistiek&tid=TIDP56375XCCC22F10A23A4E72A0792AC4792E405EYI4.  
54 A PWG (2015). Global Phishing Survey: T rends and Domain Name Use in 2H2014. 
55 https://www.thuiswinkel.org/nieuws/2747/webshops-populair-doelwit-phishing  
56 H ieronder worden dating-, erfenis - en loterijfraude geschaard, 

http://www.logistiek.nl/distributie/nieuws/2016/4/coolblue-breidt-bezorgservice-uit-101143871?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160428-logistiek-std&tid=TIDP17888XDEF15EBFDB64418483219F8F8579A89BYI4
http://www.logistiek.nl/distributie/nieuws/2016/4/coolblue-breidt-bezorgservice-uit-101143871?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160428-logistiek-std&tid=TIDP17888XDEF15EBFDB64418483219F8F8579A89BYI4
http://www.logistiek.nl/distributie/nieuws/2016/4/coolblue-breidt-bezorgservice-uit-101143871?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160428-logistiek-std&tid=TIDP17888XDEF15EBFDB64418483219F8F8579A89BYI4
http://www.logistiek.nl/e-commerce/nieuws/2016/10/markt-pakketvervoer-verschuift-snel-101148636?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20161014-logistiek-ict&logistiek&tid=TIDP56375XCCC22F10A23A4E72A0792AC4792E405EYI4
http://www.logistiek.nl/e-commerce/nieuws/2016/10/markt-pakketvervoer-verschuift-snel-101148636?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20161014-logistiek-ict&logistiek&tid=TIDP56375XCCC22F10A23A4E72A0792AC4792E405EYI4
http://www.logistiek.nl/e-commerce/nieuws/2016/10/markt-pakketvervoer-verschuift-snel-101148636?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20161014-logistiek-ict&logistiek&tid=TIDP56375XCCC22F10A23A4E72A0792AC4792E405EYI4
http://www.logistiek.nl/e-commerce/nieuws/2016/10/markt-pakketvervoer-verschuift-snel-101148636?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20161014-logistiek-ict&logistiek&tid=TIDP56375XCCC22F10A23A4E72A0792AC4792E405EYI4
https://www.thuiswinkel.org/nieuws/2747/webshops-populair-doelwit-phishing
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inschatting is dat slechts één op de tien Nederlanders, die met internetoplichting te  

maken krijgen, dit ook meldt bij de Fraudehelpdesk.57 

 

Volgens CBS-cijfers heeft in 2016 3 procent van alle online shoppers last gehad van 

digitale koopfraude (tegenover 2 procent in 2015).58 

 

Een ander potentieel probleem is het risico op datalekken van klantgegevens bij  

bonafide webwinkels. Data kunnen onder meer lekken door inbraken in databestande n 

en verlies/diefsta l van laptops, tablets, usb-sticks e.d. Volgens beveiligingsonderzoe ker 

Willem de Groot investeren webwinkels nog te weinig in het up-to-date houden van de 

beveiligingssoftware. Begin oktober 2016 zouden in Nederland zo’n 250, vooral kleine, 

Nederlandse webwinkels zijn gehackt om consumenten te skimmen, 70 procent meer 

dan een jaar eerder.59 Sinds 1 januari 2016 geldt bij dergelijke datalekken een 

meldingsplicht richting overheid (Autoriteit Persoonsgegevens) én gedupeerden.60 

 

Thuiswinkel.org (de belangenorganisatie van webwinkels in Nederland) geeft het 

Thuiswinkel Waarborg keurmerk uit en toont op haar website waarschuwingen voor 

malafide ‘webwinkels’.61  

2.3 Feiten en cijfers over de deelsector 

De deelsector webwinkels realiseert in 2016 naar schatting ruim 7 procent van de tota le  

detailhandelsomzet. Dit aandeel is snel groeiende enerzijds door de sterke toename van 

e-commerce in Nederland en anderzijds omdat het aantal fysieke winkels al jaren aan 

het dalen is. 62 

2.3. 1  Winkels en winke lopperv lak  

Wat aantallen webwinkels betreft, lopen de beschikbare cijfers uiteen: 

  Brancheorganisatie Thuiswinkel.org schatte het aantal webwinkels (B2C = Business 

to Consumer) in 2015 op ruim 50 duizend.63 De Webwinkel Monitor van Casengo 

kwam voor 2013 al op 59 duizend webwinkels.64 Deze raming van Casengo en ook 

die van Thuiswinkeld.org zijn beduidend hoger dan het aantal bij de Kamer van 

Koophandel geregistreerde webwinkels waarop CBS haar gegevens baseert. De 

Kamer van Koophandel heeft alleen die webwinkels ingeschreven die zich als 

webwinkel (laten) registreren. Veel ondernemingen in het klein-, midden- en 

grootbedrijf vallen daar buiten, omdat zij onder een andere SBI-code vallen en 

daarom niet als webwinkel geregistreerd staan.65 

  De postorder- en internetbedrijven staan bij het CBS geregistreerd onder de SBI-

code 4791. Hieronder valt de detailhandel via internet, catalogus, televisie, radio 

en telefoon. Het meest recente CBS-onderzoek naar webwinkels in de detailhandel 

beslaat de periode 2013-2016. Daaruit blijkt dat het aantal webwinke ls  

                                                 
57 De fraudehelpdesk is  onderdeel van de Stichting A anpak Financieel-Economische C riminaliteit in Nederland 

(SafeC in). Zie: http://twinklemagazine.nl/nieuws/2016/02/fraudehelpdesk-steeds-meer-oplichting-bij-

webshoppen/index.xml; https://www.fraudehelpdesk.nl/nieuws/verdubbeling-slachtoffers-internetoplichting.  
58 Daarmee is  digitale koopfraude overigens niet het grootste probleem dat c onsumenten hebben met online 

aankopen. V an de online shoppers geeft in totaal 42 procent aan in 2016 problemen te hebben ervaren bij het 

online aankopen van produc ten of diens ten (tegenover 40 procent in 2015). Het vaakst genoemd worden de te 

late bezorging (23 procent), technische problemen bij het via internet bes tellen/betalen (12 procent) en de 

bezorging van verkeerde of beschadigde goederen. Het aandeel online shoppers dat problemen ondervond met 

de leverbaarheid in Nederland bedraagt 6  procent (tegenover 4  procent in 2015). Zie: https://www.cbs .nl/nl-

nl/nieuws/2016/51/4-op-de-10-e-shoppers-heeft-problemen-met-aankopen.  
59 http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/10/minstens-250-nederlandse-webshops-

gehackt/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email.  
60 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/meldplicht-datalekken  
61 https://www.thuiswinkel.org. 
62 P rognose van P anteia voor omzet van 2016. Twee jaar geleden was  het aandeel nog 5  procent. 
63http://www.volkskrant.nl/economie/webshops-overstijgen-dit-jaar-fysieke-winkels~a4126952/  
64 http://www.marketingfac ts .nl/research/detail/webwinkel-monitor-2014  
65 http://detailhandel.info/index.cfm/verkoopkanalen/webwinkels  

http://twinklemagazine.nl/nieuws/2016/02/fraudehelpdesk-steeds-meer-oplichting-bij-webshoppen/index.xml
http://twinklemagazine.nl/nieuws/2016/02/fraudehelpdesk-steeds-meer-oplichting-bij-webshoppen/index.xml
https://www.fraudehelpdesk.nl/nieuws/verdubbeling-slachtoffers-internetoplichting.
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/51/4-op-de-10-e-shoppers-heeft-problemen-met-aankopen
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/51/4-op-de-10-e-shoppers-heeft-problemen-met-aankopen
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/10/minstens-250-nederlandse-webshops-gehackt/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/10/minstens-250-nederlandse-webshops-gehackt/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/meldplicht-datalekken
https://www.thuiswinkel.org./
http://www.volkskrant.nl/economie/webshops-overstijgen-dit-jaar-fysieke-winkels~a4126952/
http://www.marketingfacts.nl/research/detail/webwinkel-monitor-2014
http://detailhandel.info/index.cfm/verkoopkanalen/webwinkels
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(bedrijfseenheden) met 40 procent is toegenomen, van 23.005 in 2013 tot 32.160 

op 1 januari 2016.66 

De dynamiek in deze branche is - door stevige concurrentie, lage toetredings - en 

uittredingskosten - groot. Zo zijn volgens de CBS-cijfers aan het eind van 2014 3 

op de 10 webwinkels opgericht in datzelfde jaar. Ook zijn dat jaar ruim 4.000 

bedrijven gestopt met hun activiteiten. Gemiddeld zijn deze bedrijven maar net iets 

meer dan 2 jaar actief geweest. 

  Volgens een recente big-data analyse van het CBS haalt bijna 2 procent van alle  

Nederlandse bedrijven het grootste deel van hun omzet uit online verkoop. Dit komt 

neer op bijna 30 duizend bedrijven. Samen zijn deze goed voor een omzet van 23 

miljard euro. Driekwart van de bedrijven wordt gerund door één werkzame persoon.  

De analyse laat verder zien dat de helft van de webwinkels zich buiten de 

detailhandel bevindt, zoals in de groothandel of de IT-dienstverlening. Dit laat zien 

dat de webwinkels niet meer alleen voorkomen binnen de detailhandel, maar dit 

verkoopkanaal inmiddels ook gebruikt wordt door bedrijven in andere sectoren. Het 

internet stelt hen in staat hun producten en/of diensten rechtstreeks aan de 

consument te verkopen.67 

Figuur 1   Interneteconomie in Nederland 

 

Bron: CBS 

 

Bij online winkels is alleen sprake van winkelvloeroppervlak als zij ook fysieke winke ls  

hebben. Nadere gegevens over het vloeroppervlak van dergelijke fysieke winke ls 

ontbreken. 

2.3. 2  E-shoppers  

Het rapport ICT kennis en economie 2015 schetst het CBS op basis van het onderzoek  

ICT-gebruik huishoudens en personen een beeld van het online winkelen in Nederland  

in 2014. Het tekstvak hieronder geeft de belangrijkste conclusies weer. 

 

Online winkelen in Nederland 

 Van de mensen van 12 jaar of ouder die in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek 

internet gebruikten, deed 83 procent in 2014 online aankopen (tegenover 79 procent in 

2012). In 2014 hadden 10,6 miljoen Nederlanders ooit wel eens online gewinkeld. De 

populariteit van online winkelen blijft verder toenemen. Factoren die hierbij een rol spelen 

                                                 
66 https://www.cbs .nl/nl-nl/nieuws/2016/40/vijftigduizend-bedrijven-halen-omzet-vooral-via-internet  
67 C BS (2016). Measuring the internet economy in The Netherlands: a big data analys is. C BS Discussion paper 

2016/14. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/40/vijftigduizend-bedrijven-halen-omzet-vooral-via-internet
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zijn onder meer het ruime aanbod van producten, het grote aantal webwinkels, de steeds 

snellere thuisbezorging en de online  vergelijkingsmogelijkheden van de prijs en kwaliteit 

van producten. 

 Niet alleen winkelen steeds meer Nederlanders online , zij doen dit ook vaker. In 2014 

bestelden 8 miljoen personen (63 procent van alle internetgebruikers) frequent goederen 

of diensten via het internet. Frequente e -shoppers zijn relatief vaak hoogopgeleid en tussen 

de 25 en 45 jaar.68 

 Van de 16- tot 75-jarigen in Nederland heeft 59 procent in de drie maanden voorafgaand 

aan het onderzoek online gewinkeld (bij een Europees  gemiddelde van 41 procent). 

 De meest voorkomende soorten online aankopen zijn reizen, vakanties en accommodaties 

en kleding. Dit is de laatste jaren stabiel. In 2014 regelde twee derde van de frequente 

online shoppers een tripje online of kocht kleding via internet. Daarnaast kocht meer dan 

de helft online kaartjes voor evenementen. 

Bijna alle productcategorieën werden in 2014 vaker online gekocht dan in de voorgaande 

jaren. Medicijnen werden relatief weinig online gekocht.  

 De overgrote meerderheid (94 procent) van de Nederlandse e-shoppers kocht in 2014 bij 

aanbieders uit eigen land. 28 procent kocht (ook) goederen of diensten uit andere EU-

landen en een vijfde producten van buiten de EU. 

 Sommige producten worden ook online geleverd. In 2014 kreeg 17 procent van de frequente 

e-shoppers software online geleverd en een vergelijkbaar percentage boeken, tijdschriften 

of kranten. Online levering van muziek, film, studie en spellen heeft minder vaak plaats. 

 De meest voorkomende betaalwijze onder e-shoppers is internetbankieren (92 procent). Op 

afstand volgt de creditcard (44 procent). Drie van de tien betaalden contant of via 

bankoverschrijving. De prepaid card en e -wallet werden veel minder vaak gebruikt.69 

 

In 2002 kende Nederland in totaal 1,9 miljoen frequente e-shoppers (21 procent van 

alle internetters). In 2014 was dit gestegen naar 7,9 miljoen, ruim vier keer zoveel. 

Inmiddels zal dat aantal tegen de 9 miljoen liggen. Ook het aantal internetgebruike rs 

dat sporadisch online winkelt is toegenomen, van 1,7 miljoen in 2002 naar 2,5 miljoen 

in 2014. Verder is het aantal Nederlanders dat nooit online shopt tussen 2002 en 2014 

gedaald van 5,3 naar 2 miljoen. De conclusie is dan ook dat online winkelen in de 

beschouwde periode is ingeburgerd in Nederland.70 
  

                                                 
68 Frequente e-shoppers worden gedefinieerd personen die in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek 

online aankopen hebben gedaan. 
69 C BS (2015). ICT kennis en economie 2015. 
70 C BS (2015). ICT kennis en economie 2015. 
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Figuur 2  O nline shoppers in Nederland, 2002-2014 (naar frequentie) 

 

 

2.3. 3  Omzet 

De webwinkels hebben de afgelopen jaren – in vergelijking met de fysieke winkels - 

zeer hoge groeipercentages laten zien. Afhankelijk van de bron en de afbakening van 

het begrip ‘online bestedingen’ lopen de totale omzetcijfers van de deelsector 

webwinkels uiteen. In de Retailagenda wordt – op basis van gegevens van CBS, GfK en 

Thuiswinkel.org - het aandeel van de online omzet in de totale detailhandelsomzet in 

het jaar 2014 geschat op 7,6 procent.71 Het gaat hier zowel om de omzet van de 

webwinkels als de omzet uit online verkopen in de detailhandel.72 Volgens CBS is het 

omzetaandeel van uitsluitend de webwinkels (sbi code 4791) in 2015 6 procent. 

Absoluut gezien gaat het om € 6.345 miljoen (excl. BTW).73 Panteia schat dat dit 

omzetaandeel in 2016 is gestegen naar ruim 7 procent. 
  

                                                 
71 Retailagenda, maart 2015; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/inhoud/miljoenennota -

rijksbegroting-en-troonrede/onderwerpen-rijksbegroting-2016-uitgelicht/economische-zaken.  
72 In de C BS-definitie gaat het bij de omzet uit internetverkopen om de opbrengs t uit verkoop van goederen en 

diens ten aan derden via het internet. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van 

het) eigen concernverband. 
73 http://detailhandel.info/index.cfm/verkoopkanalen/webwinkels. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/inhoud/miljoenennota-rijksbegroting-en-troonrede/onderwerpen-rijksbegroting-2016-uitgelicht/economische-zaken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/inhoud/miljoenennota-rijksbegroting-en-troonrede/onderwerpen-rijksbegroting-2016-uitgelicht/economische-zaken
http://detailhandel.info/index.cfm/verkoopkanalen/webwinkels
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Figuur 3  O mzet en omzetontwikkeling in procenten, 2013-2015 

 

Bron: Detailhandel.info 

De groei van de omzet van webwinkels, vertaalt zich ook in stijgende productivite it . 

Door het grotendeels ontbreken van (de kosten van) een fysieke winkelruimte is de 

omzet per FTE niet rechtstreeks te vergelijken met die in de overige detailhandel.  

Tabel 1  O mzetkengetallen, 2013-2015 

 

Bron: Detailhandel.inf  

De omzet per fte is bij webwinkels vergelijkbaar met de gehele detailhandel, de omzet 

per werkzame persoon is veel hoger. Dit zou betekenen dat er bij webwinkels minder in 

deeltijd wordt gewerkt dan in de detailhandel als geheel. Daarbij past echter de 

kanttekening dat het CBS ervan uitgaat dat zzp’ers fulltime aan hun onderneming 

werken. Dat zal niet altijd het geval zijn. Sommige exploitanten van webwinkels zullen 

daar maar een beperkt aantal uur per week aan besteden. Daar staat tegenover dat er 

ook eigenaren van webwinkels zullen zijn die veel meer dan 40 uur per week in hun 

zaak stoppen. 

 

Volgens de Thuiswinkel Markt Monitor – uitgevoerd door marketingbureau GfK in 

opdracht van brancheorganisatie Thuiswinkel.org i.sm. PostNL - gaven Nederlandse 

consumenten in de eerste drie kwartalen van 2016 ruim € 14 miljard uit aan online 

aankopen van producten en diensten (NB: dit gaat dus niet alleen om online 

detailhandel, maar ook om online verkoop van fysieke winkels en online verkoop van 

diensten). In het derde kwartaal zijn 41,65 miljoen online aankopen gedaan voor een 

bedrag van € 4,48 miljard. Dit betekent een omzetgroei van 28 procent ten opzichte 

van hetzelfde kwartaal in 2015. Zowel de online verkoop van producten als die van 

diensten groeit (in het derde kwartaal van 2016 met 30 respectievelijk 26 procent ten 

opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder). Uitgaande van een verwachte omzet 
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van € 5,8 miljard in het vierde kwartaal (met daarin Sinterklaas en kerst) wordt in 2016 

naar verwachting een online omzet gerealiseerd van in totaa l € 19,8 miljard.  

Zetten we de bestedingen aan online gekochte producten af tegen de tota le  

consumptieve bestedingen aan detailhandelsgoederen , dan bedraagt het online aandeel 

inmiddels zo’n 14 procent.74 

2.3. 4  Verhouding tussen segmenten 

 

Klein-midden-grootbedrijf 

Naast een klein aantal grote webwinkels (waaronder de top 3 bol.com, Coolblue en 

Wehkamp) is er een beperkt aantal middelgrote en een zeer groot aantal kleine 

webwinkels. Van de 31.255 webwinkels eind 2015 was maar liefst 93 procent (29.170) 

éénpitter, 6 procent (1.945) had 2 tot 10 werkzame personen, 0,4 procent (125) 10 tot 

100 werkzame personen en 0,05 procent (15) 100 of meer werkzame personen.75  

 

Wat samenwerkingsvormen betreft, zijn er allereerst webwinkels die onder een 

meeromvattend concern vallen. Zo behoren bijvoorbeeld ah.nl, etos.nl, gall.nl samen 

met bol.com tot Ahold. Bij voorheen RFS Holland Holding (nu onderdeel van Apax) ging 

het voor kort naast Wehkamp om Create2Fit.nl, fonQ.nl en betaaldienstver le ner 

Lacent.76 Verder is nogmaals te wijzen op de portal-/ platformfunctie die bol.com vervuld 

voor een groot aantal kleine, gespecialiseerde webwinkels. 

 

Subbranches 

De volgende tabel splitst de webwinkels op basis van de producten die ze verkopen uit 

naar subbranche. 

Tabel 2  A antal bedrijven in de deelsector webwinkels naar subbranche, 4e kwartaal 2014 en 215 

SBI  2008  Q 4 2014  Q 4 2915  V erdeling 

Q 4 2015  

Mutatie Q 4 

2015 t.o.v. 

Q 4 2014  

A -U  A lle economische ac tiviteiten 1 .454.080 1 .523.635  4 ,8% 

47 Detailhandel (niet in auto's ) 108.735 112.950  3 ,9% 

4791 P os torderbedrijven, internetwinkels  27.535  31.255  100,0% 13,5% 

47911 Webwinkels  in voeding 2 .275 2 .605 8 ,3% 14,5% 

47912 Webwinkels  in elektronica 1 .855 1 .960 6 ,7% 5,7% 

47913 Webwinkels  in boeken, cd's , dvd's  615 650 2 ,2% 5,7% 

47914 Webwinkels  in kleding 6 .850 7 .990 24,9% 16,6% 

47915 Webwinkels  huis - en tuinartikelen 4 .595 4 .950 16,7% 7,7% 

47916 Webwinkels  in vrijetijdsartikelen 2 .485 2 .805 9 ,0% 12,9% 

47918 Webwinkels  in overige non-food 6 .025 7 .170 21,9% 19,0% 

47919 Webwinkels  algemeen assortiment 2 .835 3 .125 10,3% 10,2% 

Bron: CBS Statline, bewerking Panteia 

Naar verhouding de meeste webwinkels waren er eind 2015 in kleding (25 procent). De 

subbranches webwinkels in overige non-food, in huis- en tuinartikelen en met een 

                                                 
74 Thuiswinkel.org (2016). Thuiswinkel Markt Monitor Q 3 2016; https://www.thuiswinkel.org/nieuws/3252/een-

vijfde-van-de-online-kopers-shopt-met-smartphone.  
75 Bron: C BS Statline, bewerking P anteia. 
76 Inmiddels is C reate2Fit.nl verzelfstandigd en fonQ .nl overgenomen door A JS Holdings van Ad Scheepbouwer. 

Zie: http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/12/fonq-overgenomen-door-ad-

scheepbouwer/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email.  

https://www.thuiswinkel.org/nieuws/3252/een-vijfde-van-de-online-kopers-shopt-met-smartphone
https://www.thuiswinkel.org/nieuws/3252/een-vijfde-van-de-online-kopers-shopt-met-smartphone
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/12/fonq-overgenomen-door-ad-scheepbouwer/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/12/fonq-overgenomen-door-ad-scheepbouwer/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
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algemeen assortiment waren goed voor respectievelijk 22, 17 en 10 procent. De overige 

branches hadden elk een aandeel van minder dan 10 procent. 

De sterkste groei in het aantal webwinkels was er in 2015 in de subbranche webwinke ls 

in overige non-food (19 procent), gevolgd door webwinkels in kleding (17 procent) en 

in voeding (15 procent). De overige subbranches kenden een groeipercentage beneden 

het gemiddelde voor de gehele deelsector webwinkels (13,5 procent). 

 

Marktaandelen webwinkels 

Jaarlijks publiceert het tijdschrift Twinkle van BPP Media de Twinkle100, een overzicht 

van de honderd in omzet grootste online retailers in Nederland (exclusief de online 

reisbedrijven, maar inclusief online diensten als tickets, financiële diensten, telecom 

etc.).77 Het gaat hierbij om de online B2C omzet (exclusief btw en na verrekening van 

retouren) behaald uit de eigen webwinkel(s) aan Nederlandse consumenten. In 

onderstaande in 2016 gepubliceerde top 10 zijn de bedrijven gerangschikt naar hun 

online omzet in 2015.78 

Figuur 4  Twinkle100 2016. top 10 online retailers qua online omzet in 2015 

 

Bron: Twinkle100 

Een belangrijk deel van de totale online omzet in de retail word gerealiseerd door deze 

top 10. De top tien heeft gezamenlijk een omzet van €3,4 miljard. De helft daarvan is 

toe te wijzen aan de bovenste drie bedrijven uit de ranglijst. Bol.com (Ahold) voert de 

ranglijst aan met een omzet van €730 miljoen. Op nummer twee staat Wehkamp en op 

drie Zalando met respectievelijk €540 en €510 miljoen omzet.  

 

Aan de andere kant van het spectrum staan de zogenaamde ‘mkb-webwinke ls ’ (zie  

onderstaand tekstvak). 

 

Mkb-webwinkels 

Onder mkb-webwinkels zijn te verstaan webwinkels die maximaal 1.000 producten per dag 

verkopen. Van deze groep is de overgrote meerderheid klein: 92  procent heeft een verkoop van 

minder dan 100 producten per dag, 8 procent van 100-500 en 1 procent van 500-1000. De mkb-

webwinkels zijn voor een belangrijk deel geconcentreerd in West-Nederland (39 procent). Dan 

volgen Oost-Nederland (25 procent) en Zuid-Nederland (22 procent). Noord-Nederland sluit de 

rij (10 procent). Het proces van internationalisatie verloopt onder mkb-webwinkels sneller dan 

                                                 
77 Daarnaas t stelt de redac tie een aparte lijst samen van de dertig online reisbedrijven met de meeste omzet. 
78 http://twinkle100.nl.  

http://twinkle100.nl./
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verwacht. Bijna de helft (49 procent) verstuurt producten naar andere Europese landen en 14 

procent (ook) naar landen buiten Europa.79 

 

Productgroepen 

Wat non-food goederen betreft, werd in 2014 in webwinkels per hoofd van de bevolking 

veruit het meest besteed aan kleding (gemiddeld €552) op afstand gevolgd door 

schoenen (€137) en computerapparatuur (€115). Voor de overige ondersche iden 

productgroepen lag de gemiddelde besteding onder de 100 euro. 

Tabel 3  C onsumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens in webwinkels , non-food, in euro's  incl. 

BTW in 2014 

 

Bron: CBS Statline, bewerking Panteia 

Inclusief food zijn volgens de Thuiswinkel Markt Monitor in het derde kwartaal van 2016 

de vijf productgroepen met de grootste groei ten opzichte van een jaar eerder  telecom 

(61 procent), verzekeringen (57 procent), speelgoed (51 procent), vliegtickets en 

accommodaties (44 procent) en IT (39 procent).80 

Albert Heijn voert - met afstand - de top tien van online foodverkopers aan. Deze top 

tien is gebaseerd op de Twinkle100. Naast Albert Heijn bevinden zich in deze top tien 

nog twee supermarkten, te weten Jumbo (plaats 3) en Plus (10).81 

Tabel 4  Top 10 online foodverkopers  in 2015 (o.b.v. Twinkle100 2026) 

Rank Bedrijf  Omzet (in miljoen euro) Branche Twinkle 100 

1 . A lbert Heijn 300 Supermarkt 6  

2 . Hello Fresh 75 Maaltijdboxen 17 

3 . Jumbo 70 Supermarkt 19  

4 . Nespresso 65 Koffie 20  

5  Zooplus  54 Dierbenodigdheden 23 

6 . New York P izza 52 Fas tfood 25 

7 . Domino’s  P izza 36  Fas tfood 35 

8 . Wijnvoordeel 28  Wijn 47  

9 . Spare Rib Express  14 Fas tfood 76 

10. P lus  12,5  Supermarkt 87  

Bron: Twinkle100.nl  

                                                 
79 Deze gegevens zijn gebaseerd op extern marktonderzoek onder eigenaren en logis tiek verantwoordelijken 

van mkb-webwinkels  in het kader van het initiatief ‘e-fulfilment Hub’ in M idden-Limburg. Zie: 

http://www.logis tiek.nl/e-commerce/artikel/2016/12/79-van-de-mkb-webshops-regelt-nog-zelf-de-logistiek-

101150219?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20161208-logistiek-

s td&tid=T IDP66402XE7DBDDDDD45746D79BC3D01B09A80CD7YI4; http://e-fulfilmenthub.nl.  
80 Thuiswinkel.org (2016). Thuiswinkel Markt Monitor Q 3 2016. 
81 http://www.dis trifood.nl/branche-bedrijf/artikel/2016/9/food-data-tien-grootste-online-foodverkopers-in-nl-

101101551  

http://www.logistiek.nl/e-commerce/artikel/2016/12/79-van-de-mkb-webshops-regelt-nog-zelf-de-logistiek-101150219?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20161208-logistiek-std&tid=TIDP66402XE7DBDDDDD45746D79BC3D01B09A80CD7YI4
http://www.logistiek.nl/e-commerce/artikel/2016/12/79-van-de-mkb-webshops-regelt-nog-zelf-de-logistiek-101150219?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20161208-logistiek-std&tid=TIDP66402XE7DBDDDDD45746D79BC3D01B09A80CD7YI4
http://www.logistiek.nl/e-commerce/artikel/2016/12/79-van-de-mkb-webshops-regelt-nog-zelf-de-logistiek-101150219?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20161208-logistiek-std&tid=TIDP66402XE7DBDDDDD45746D79BC3D01B09A80CD7YI4
http://e-fulfilmenthub.nl/
http://www.distrifood.nl/branche-bedrijf/artikel/2016/9/food-data-tien-grootste-online-foodverkopers-in-nl-101101551
http://www.distrifood.nl/branche-bedrijf/artikel/2016/9/food-data-tien-grootste-online-foodverkopers-in-nl-101101551
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Naar verwachting van Multiscope koopt in 2017 ruim één op de zes Nederlanders eten 

en drinken bij een online supermarkt; het marktaandeel van online in alle aankopen van 

eten en drinken bedraagt dan 2 procent (waarvan 1,4 procentpunt bij supermarkten) . 

Het merendeel van de boodschappen doen consumenten nog steeds in de fysieke 

supermarkt. In de nabije toekomst zal dit nog steeds het geval zijn. De grootste 

omzetgroei zit echter in het online supermarktkanaal. Naar verwachting van Multiscope 

stijgt in 2017 de omzet van online supermarkten met ruim 30 procent.82 De verwachting 

is vervolgens dat het marktaandeel dat online kan krijgen op alle aankopen van eten en 

drinken (niet horeca/catering) kan doorgroeien naar 14 tot 16 procent.  

 

Laag-midden-hoog segment 

Over de verhouding tussen laag, midden en hoog segment in de deelsector webwinke ls 

zijn geen kwantitatieve gegevens beschikbaar. 

 

Online versus offline verkoop 

Hebben de webwinkels in 2015 zowel in termen van aantallen winkels als omzet een 

sterke ontwikkeling, de omzetontwikke ling van de winkels met verkoop via het internet 

als nevenactivite it (multichannelers) is nog sterker. Totaal groeide de online omzet met 

20 procent. De webwinkels (met als hoofdactivite it verkoop via internet) zetten 18 

procent meer om (tegenover 11 procent in 2014). De online omzet van multichannele rs 

groeide met 23 procent. Onderstaande figuur illustreert dit.83 

Figuur 5  Detailhandelsomzet naar verkoopkanaal, groei in % (jaar-op-jaar) 

 

Bron: Rabobank (2016). Rabobank Retail Update. Maart 2016 (o.b.v. CBS). 

Bovenstaande trends zetten in 2016 verder door. In het tweede kwartaal van 2016 zijn 

de internetverkopen volgens de Kwartaalmonitor Detailhandel opnieuw veel harder 

gegroeid dan de omzet van fysieke winkels. De detailhandelsomzet via het internet 

groeide in het tweede kwartaal met ruim 20 procent. Vooral pure webwinkels zagen hun 

opbrengst sterk stijgen, met bijna 24 procent. Voor ‘multichannelers’ maakte de omzet 

een groei door van bijna 16 procent. Overall was de stijging 0,5 procent.84 

  

                                                 
82 Multis cope (2016). Smart Food Monitor. C ijfers en trends  in food retail in Nederland. 
83 Rabobank (2016). Rabobank Retail Update. Maart 2016; http://www.cbs .nl/nl-NL/menu/themas/handel-

horeca/publicaties/artikelen/archief/2016/meer-omzet-detailhandel-in-december.htm.  
84 C BS (2016). Kwartaalmonitor Detailhandel, tweede kwartaal 2016 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/handel-horeca/publicaties/artikelen/archief/2016/meer-omzet-detailhandel-in-december.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/handel-horeca/publicaties/artikelen/archief/2016/meer-omzet-detailhandel-in-december.htm
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2.3. 5  Organisatie  van de werkzaamheden  

 

Uit- en inbesteding van e-fulfilment 

E-fulfilment is te definiëren als de verwerking van goederen na een transactie via 

internet: inslag en opslag, verzamelen, verpakken en verzenden van goederen naar de 

opgegeven adresgegevens. De grote webwinkels voeren deze werkzaamheden 

doorgaans zelf uit. Kleinere webwinkels besteden de e-fulfilment vaak (deels) uit aan 

hierin gespecialiseerde bedrijven.85 De diensten die de e-fulfilmentbedrijven aanbieden 

verschillen. De hoofddiensten die e-fulfilment bedrijven kunnen aanbieden zijn: 

warehousing, value added service (extra werkzaamheden), distributie , 

retourverwerking en ICT ondersteuning . 

  

E-fulfilmentdiensten 

 

Warehousing 

 Inslag 

 Opslag 

 Voorraadbeheer 

 

Value added service 

 Orderafhandeling 

 Assembleren & Installeren 

 Kwaliteitscontrole  

 (Her)verpakken & Labellen 

 Bevoorrading 

 Klantenservice 

 Ketencoördinatie  

 Productfotografie  

 Maatwerk 

 

Distributie 

 Opslag 

 Transport 

 Track & Trace 

 Export & Douaneafhandeling 

 

Retouren 

 Retourverwerking 

 Reparatie & Recyclen 

 Marktplaatsen & Veilingen 

 

ICT 

 Systeem & Ketenkoppeling 

 Rapportage & Informatie 86 

 

Als gevolg van de groeiende e-commerce is e-fulfilment booming. Naast specialistisc he 

e-fulfilment bedrijven, zijn ook traditionele logistieke dienstverleners zich gaan richten 

                                                 
85 Dat geldt in ieder geval voor het transport (door pakketvervoerders als PostNL, DHL, DPD e.d.). Het 

magazijnproces houden mkb-webwinkels (gedefinieerd als webwinkels die maximaal 1 .000 producten per dag 

verkopen) veelal in eigen beheer. V an de mkb-webwinkels heeft s lechts 21 procent dit uitbesteed. Zie: 

http://www.logis tiek.nl/e-commerce/artikel/2016/12/79-van-de-mkb-webshops-regelt-nog-zelf-de-logistiek-

101150219?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20161208-logistiek-

s td&tid=T IDP66402XE7DBDDDDD45746D79BC3D01B09A80CD7YI4  
86 http://www.logis tiek.nl/supply-chain/nieuws/2016/6/e-fulfilment-wat-is-het-101144887; 

http://www.logis tiek.nl/supply-chain/nieuws/2016/6/kaalslag-in-e-fulfilment15-spelers-overleven-101145277  

http://www.logistiek.nl/e-commerce/artikel/2016/12/79-van-de-mkb-webshops-regelt-nog-zelf-de-logistiek-101150219?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20161208-logistiek-std&tid=TIDP66402XE7DBDDDDD45746D79BC3D01B09A80CD7YI4
http://www.logistiek.nl/e-commerce/artikel/2016/12/79-van-de-mkb-webshops-regelt-nog-zelf-de-logistiek-101150219?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20161208-logistiek-std&tid=TIDP66402XE7DBDDDDD45746D79BC3D01B09A80CD7YI4
http://www.logistiek.nl/e-commerce/artikel/2016/12/79-van-de-mkb-webshops-regelt-nog-zelf-de-logistiek-101150219?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20161208-logistiek-std&tid=TIDP66402XE7DBDDDDD45746D79BC3D01B09A80CD7YI4
http://www.logistiek.nl/supply-chain/nieuws/2016/6/e-fulfilment-wat-is-het-101144887
http://www.logistiek.nl/supply-chain/nieuws/2016/6/kaalslag-in-e-fulfilment15-spelers-overleven-101145277
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op e-fulfilment. Bekende namen in dit verband zijn Fiege, XPO, Rotra. Momenteel zijn 

er naar schatting zo’n 75 e-fulfilment spelers in de markt. Naar verwachting van e-

fulfilmentonderneming Active Ants zullen dat er over zo’n 15 jaar nog maar tien 10-15 

zijn. Het gaat daarbij om grootschalige bedrijven gespecialiseerd op bepaalde gebieden 

zoals food of fashion.87 Om te overleven zullen de e-fulfilmentbedrijven fors moeten 

investeren in grote, goed geoutilleerde/gerobotiseerde, efficiënte distributiecentra. 

 

Naast uitbesteding van e-fulfilment door webwinkels kan ook sprake zijn van 

inbesteding. Een voorbeeld in dit verband is fulfilment voor derden door Zalando Onder 

de naam Fulfillment by Zalando houdt het bedrijf producten voor andere bedrijven op 

voorraad, om ze na aankoop te verzenden naar de klanten.88 Overigens gaat Zalando 

zich ook bezighouden met betalingen. Op dit moment bouwt men aan een 

dochteronderneming op het gebied van financiële technologie (fintech, zie ook 

hieronder). Verder biedt men - net als andere grote spelers zoals bol.com – andere 

webwinkels de mogelijk van hun platform gebruik te maken om producten te verkopen.89 

Een vorm van inbesteding is ten slotte ook de nieuwe dienst ‘kleermaker aan huis’ die  

Zalando in Duitsland gaat aanbieden.90 

 

Dropshipping 

Veel webwinkels werken voor het hele of een deel van het assortiment met 

dropshipping. Dropshipping is een methodiek waarbij de (online) retailer de order krijgt 

van een klant en deze vervolgens doorplaatst naar de fabrikant of tussenhandel . 

Vervolgens zorgt de fabrikant voor de afhandeling van de fysieke distributie naar de 

consument. Doordat de retailer geen voorraden hoeft aan te houden, beperkt hij zijn 

voorraadrisico’s (i.e. de kans op nee-verkopen en overvoorraden). Bij dropshopping 

maakt de retailer zich mede afhankelijk van de prestatie van de leverancier. 91 

 

Niet alleen grote webwinkels – zoals bol.com en Zalando – werken met dropshipping , 

het is vanwege het niet hoeven te hebben van (een ruimte voor) voorraden ook popula ir  

bij startende webwinkels. Juridisch gezien, zit er wel een aantal haken en ogen aan. 

Men blijft als webwinkel namelijk aansprakelijk en verantwoordelijk richting klant, zelfs 

als men de producten nooit zelf heeft gezien. Het is daarom voor webwinkeliers van 

groot belang goede en duidelijke afspraken te maken met de leveranciers, inclusie f 

sancties (boetes) bij niet naleving van de gemaakte afspraken.92 

 

Betaalpartners 

In het algemeen maken webwinkels steeds gebruik van één aanbieder die verschillende 

betalingsmogelijkheden verzorgt. Uit cijfers van de eCommerce Payment Monitor93 blijk t 

dat in 2015 net als in 2014 iDEAL de meest gebruikte betaalwijze bij online aankopen 

is en dit aandeel groeit door. Belangrijke stijgers in 2015 zijn AfterPay en PayPal. 

 

                                                 
87 http://www.logis tiek.nl/supply-chain/nieuws/2016/6/e-fulfilment-wat-is-het-101144887; 

http://www.logis tiek.nl/supply-chain/nieuws/2016/6/kaalslag-in-e-fulfilment15-spelers-overleven-101145277  
88 http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/11/zalando-start-fulfilment-voor-

derden/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email   
89 http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/12/zalando-stapt-in-

betalingen/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email  
90 V anaf voorjaar 2017 kunnen Berlijnse klanten hun bij Zalando bes telde kostuums door een kleermaker aan 

huis  laten vers tellen. O f en wanneer deze diens t verder zal worden uitgerold is  niet bekend. O p dit moment 

kunnen Nederlandse Zalando-klanten al wel een beroep doen op de diens ten van een persoonlijke stylist. Deze 

s tuurt naar persoonlijke voorkeur outfits naar de klanten. Zie: 

http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/12/zalando-start-vermaken-aan-

huis /index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email.  
91 Henk Gianotten/Garma BV (2016). De retailtransitie. Retail anders wordt gewoon. 
92 http://www.emerce.nl/achtergrond/meest-voorkomende-valkuilen-dropshipping  
93 Dit onderzoek naar betaalmethoden in Nederland wordt uitgevoerd door GfK in samenwerking met iDEAL en 

Thuiswinkel.org. 

http://www.logistiek.nl/supply-chain/nieuws/2016/6/e-fulfilment-wat-is-het-101144887
http://www.logistiek.nl/supply-chain/nieuws/2016/6/kaalslag-in-e-fulfilment15-spelers-overleven-101145277
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/11/zalando-start-fulfilment-voor-derden/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/11/zalando-start-fulfilment-voor-derden/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/12/zalando-stapt-in-betalingen/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/12/zalando-stapt-in-betalingen/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/12/zalando-start-vermaken-aan-huis/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/12/zalando-start-vermaken-aan-huis/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.emerce.nl/achtergrond/meest-voorkomende-valkuilen-dropshipping
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Figuur 6  Betaalmethoden bij online aankopen 

 

 

Bron: eCommerce Payment Monitor 

Bij consumenten bestaat ook steeds meer behoefte aan online betalen via de mobie le  

telefoon. Volgens de eCommerce Payment Monitor deden Nederlandse consumenten in 

het eerste halfjaar van 2015 gemiddeld meer/duurdere aankopen via mobiele apparaten 

dan in de eerste helft van 2014. 94 

 

Een nieuwe ontwikkeling op dit gebied zijn slimme betaalapps die banken – deels - 

buitenspel zetten. Een voorbeeld in dit verband is het betaalappbedrij f Bunq, een 

Nederlandse voorloper in de internationale trend die “fintech” (financial technology) 

wordt genoemd. 

 

Bunq 

Het betaalappbedrijf Bunq heeft de ambitie uit te groeien tot de “Whatsapp van het 

betalingsverkeer”; een app – onder meer gekoppeld aan de contactenlijst van de smartphone - 

waarbij betalen onderdeel is van een bredere sociale activiteit. Het systeem werkt als volgt. Via 

een iDEAL-functie wordt geld van de ‘reguliere’ bank naar de Bunq-rekening overgemaakt. 

Vervolgens kan men onder meer ‘vrienden’ betaalverzoeken sturen, geld naar ze ‘appen’ en 

speciale betaalgroepen aanmaken voor gezamenlijke betalingen. Ook heeft de app een 

chatfunctie en kunnen foto’s worden uitgewisseld . Met de Bunq-pinpas kan men in alle winkels 

afrekenen en switchen tussen betaalgroepen.95 

 

  

                                                 
94 https://www.thuiswinkel.org/nieuws/2894/aandeel-ideal-bij-online-aankopen-versterkt-afterpay-en-paypal-

harde-groeiers  
95 A rtikel ‘Start-ups maken de killer-apps, banken zijn bang’, IN: De V olkskrant, 4  februari 2016. 

https://www.thuiswinkel.org/nieuws/2894/aandeel-ideal-bij-online-aankopen-versterkt-afterpay-en-paypal-harde-groeiers
https://www.thuiswinkel.org/nieuws/2894/aandeel-ideal-bij-online-aankopen-versterkt-afterpay-en-paypal-harde-groeiers
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3 De huidige arbeidsmarkt van webwinkels 

3.1 Vraag naar arbeid 

3.1. 1  Arbe idsproductiv ite it 

Door de aard van de werkzaamheden is de arbeidsproductiv iteit in de detailhandel lager 

dan die in de economie als geheel. Vergeleken met supermarkten en fysieke non food 

zou in webwinkels, door de soepele koppeling van logistiek en verkoop, de 

arbeidsproductiv iteit veel hoger moeten zijn. Bij vergelijkbare koopvolumes is daardoor 

in webwinkels minder personeel nodig. Dit blijkt echter niet uit een vergelijking van de 

omzet met het aantal werkzame fte. De verklaring is als volgt: 

  Grote(re) webwinkels hebben inderdaad aanzienlijke schaalvoordelen. Wel 

investeren ze op dit moment nog relatief veel tijd in de ontwikkeling van hun 

websites, marketingconcepten, etc. Het daarop ingezette personeel is relatief duur. 

Daardoor valt het rendement vaak nog tegen, al lijkt inmiddels we l een kantelpunt 

bereikt. 

  Er is sprake van een groot aantal éénpitters. Daarbij valt in veel gevallen de 

verhouding tussen inspanningen van de webwinkeleigenaar en de omzet tegen.  

 

Online activiteiten van voorheen primair fysieke winkels zijn vaak defensief van 

karakter, ingegeven om de concurrenten de wind uit de zeilen te nemen. Vaak is online 

ook vooral een extra service richting klant. Het is dus in veel gevallen vooral een 

ondersteunend concept, zeker ook bedoeld voor klantenbinding. Verhoging van de 

arbeidsproductiv iteit staat meestal niet voorop. 

3.1. 2  Werkgelegenheid  

 

Werkzame personen 

Enige tijd werd de e-commerce gezien als bedreiging voor de Nederlandse 

werkgelegenheid. Vooral voor het begin van de crisis dachten mensen soms nog dat 

webwinkels zouden zorgen voor automatisering, leegstand en dus banenverlies in de 

detailhandel. Dat – negatieve - beeld is inmiddels bijgesteld. Webwinkels investeren 

een belangrijk deel van hun inkomsten weer in het eigen bedrijf , wat banen oplevert.96 

 

Tabel 5 zet de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de deelsector postorderbedrijve n 

en webwinkels in de periode 2010-2014 af tegen die in de detailhandel en de 

Nederlandse economie als geheel. In het hoofdstuk 7 volgen prognoses voor verdere 

ontwikkelingen. 
  

                                                 
96 http://twinklemagazine.nl/weblog/2014/12/wat-heeft-een-mbo-er-te-zoeken-in-e-commerce/index.xml . 

http://twinklemagazine.nl/weblog/2014/12/wat-heeft-een-mbo-er-te-zoeken-in-e-commerce/index.xml


 

 

 

38 
 
 

 

  

 

Tabel 5  Werkzame personen (werknemers en zelfstandigen) alle economische ac tiviteiten samen en 

detailhandel, 2010-2014 (x 1 .000) 

(Deel)sec tor 2010  2011 2012 2013 2014 A andeel 

in 2014  

Mutatie 

2014 tov 

2010 

A -U  A lle economische ac tiviteiten 8778  8854 8836 8754 8739 100,0% -0,44% 

47 Detailhandel (niet in auto's ) 852,6  864,9  882,7  887,1  900,1  10,3% 5,57% 

479 Detailhandel, geen winkel of markt 36,7  32,7  47,2  58,4  60,5  0 ,7% 64,85% 

4791 P os torderbedrijven, webwinkels  . 25 ,7  37,5  48,8  51  0 ,6% ntb 

Bron: CBS Statline 

In 2014 was 10 procent van alle werkzame personen in ons land werkzaam in de 

detailhandel. In absolute aantallen ging het om ruim 900.000 werkzame personen  

(werknemers en zelfstandigen). De deelsector postorderbedrijven en webwinkels was 

dat jaar goed voor 0,6 procentpunt (51.000 werkzame personen).  

Terwijl de werkgelegenheid in ons land in de periode 2010-2014 in totaal met 0,4 

procent kromp, was in de bredere deelsector ‘detailhandel geen winkel of markt’ 

(waaronder ook – kleine aantallen – werkzame personen in de colportage, straathandel 

e.d. vallen) sprake van een toename van maar liefst 64,9 procent. Voor de deelsector 

postorderbedrijven en webwinkels ontbreken de gegevens voor 2010. Vergeleken met 

2011 was in deze deelsector sprake van een verdubbeling van het aantal werkzame 

personen. 

 

De top drie van Nederlandse webwinkels Coolblue, bol.com en Wehkamp had begin 2016 

respectievelijk zo’n 1.500, 1.000 en 650 werknemers. Deze cijfers zijn trouwens moeilijk  

vergelijkbaar omdat de ene winkel de distributie in eigen hand heeft en de ander deze 

voor het overgrote deel uitbesteedt. Illustratie f voor de sterk toenemende vraag naar 

arbeid in de deelsector webwinkels is met name Coolblue (zie onderstaand tekstvak). 

 

Ontwikkeling personeelsbestand Coolblue 

Coolblue werd in 1999 opgericht door drie studiegenoten. Begin 2016 heeft het bedrijf 1.500 

medewerkers; er werken onder meer zo’n 150 programmeurs, honderden logistiek medewerkers 

en klantenservicewerknemers. In 2015 nam het bedrijf naar eigen zeggen 600 nieuwe 

werknemers aan (op contractbasis). Begin 2016 meldde men dat jaar zeker 1.000 nieuwe 

medewerkers in dienst te willen nemen en ook twee nieuwe fysieke winkels te zullen openen (in 

Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht waren er al dergelijke winkels). 97 De 

in het kader van dit onderzoek geïnterviewde experts twijfelen wel of dit een reëel c ijfer is. 

Begin 2017 heeft Coolblue het op de eigen website over “meer dan 1.500 Coolblue’ers’’. Ook de 

twee aangekondigde nieuwe fysieke winkels zijn er op dat moment nog niet. 98 

 

Naast de werkgelegenheid van werknemers van de webwinkels is er in de afgelopen 

jaren ook sprake geweest van een forse toename van werkgelegenheid in andere 

sectoren die deel uitmaken van de productie- en distributieketen van de webwinkels: 

  Werkgelegenheid in distributiecentra (dc’s) die zich specifiek richten op de e-

commerce en in dc’s die daar deels voor werken; 

  Werkgelegenheid in callcenters die de webwinkels faciliteren; 

  Werkgelegenheid bij logistieke dienstverleners, met name in de pakketbezorging .  

Hier is trouwens vervolgens vaak ook weer sprake van inhuur van zzp-ers die met 

een eigen wagen de pakketten bij de klant bezorgen.  

                                                 
97 A rtikel ‘O nlineversie van het klassieke warenhuis is  banenmachine’, IN: De V olksrant. 15  januari 2016; 

http://www.emerce.nl/nieuws/omzet-coolblue-naar-555-miljoen-euro-duizend-extra-banen  
98 https://www.coolblue.nl/over-coolblue.  

http://www.emerce.nl/nieuws/omzet-coolblue-naar-555-miljoen-euro-duizend-extra-banen
https://www.coolblue.nl/over-coolblue
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Werkgelegenheid naar persoonskenmerken 

De werkgelegenheid in de deelsector webwinkels is naar persoonskenmerken als volgt 

te kenschetsen: 

  Geslacht: Over de verdeling van werkzame personen naar geslacht zijn voor de 

deelsector webwinkels geen specifieke gegevens beschikbaar. ICT-ers zijn vaak 

mannen, onder de marketeers en in de callcenters zijn veel vrouwen aan te treffen. 

In de distributie werken vooral mannen. 

  Leeftijd: Het personeel in de webwinkels is over het algemeen jong. In de 

hoofdkantoren werken vaak veel jongeren omdat de bedrijven ook jong zijn en 

omdat ervan wordt uitgegaan dat jongeren (millennials) beter de cultuur van hun 

veel via het web kopende leeftijdgenoten aanvoelen. Ook zouden jongeren ICT-

competenties hebben die beter aansluiten bij wat nodig is om voor het kopend 

publiek aantrekkelijke websites te maken. 

  Etniciteit: Over de verdeling van werkzame personen naar etniciteit zijn voor de 

deelsector webwinkels geen specifieke gegevens beschikbaar. Aangezien ICT-ers 

vaak lastig zijn te vinden, worden die soms uit het buitenland gehaald. Als de 

distributiecentra nog niet zijn gerobotiseerd, werken daar – naast 

studenten/scholieren - vaak naar verhouding veel MOE-landers. 

  Opleidingsniveau: De hoofdkantoren van de webwinkels worden vooral bevolkt 

door hoger opgeleiden, soms nog vaker academici dan hbo-ers. Er is met name veel 

vraag naar gespecialiseerde ICT-ers, business analisten en marketeers.99 Zelfs in 

de fysieke winkels van webwinkels werken vervolgens vaak hoger opgeleiden of 

studenten. Eénpitters zijn vaak hoger en soms middelbaar opgeleiden. Wie er verder 

werken, is afhankelijk van de mate van uitbesteding en automatisering/robo tiser i ng . 

In de distributie werken vaak laag opgeleiden, maar als dc’s zijn geautomatisee rd 

gaat het daar weer om kleinere aantallen middelbaar opgeleiden. In de callcenters 

ten slotte schuift het opleidingsniveau op van hoger middelbaar naar mbo+ of hbo. 

Dit is omdat het serviceaspect steeds belangrijker wordt. Een zorgvuldig e 

klachtenprocedure (bloemetje sturen) heeft vaak evenveel of meer positieve invloed 

op klandizie en reclame dan een aantrekkelijkere website. Omgekeerd geeft het 

internet de klagende klant ook de mogelijkheid die klacht snel te verspreiden via de 

social media; je kan er daarom maar beter wat aan doen. 

 

Werkgelegenheid naar baankenmerken 

Naar baankenmerken is het volgende beeld van de werkgelegenheid in de deelsector 

webwinkels te schetsen: 

  Werktijden: De druk op de webwinkels om zeer snel te leveren en daarmee de 

concurrentie voor te zijn wordt steeds groter. Dat betekent dat de werktijden ruimer 

worden. Meer nog dan bij fysieke winkels heeft een verschuiving van de werktijden 

richting avond/nacht en weekend plaats. Op de hoofdkantoren lopen vaak projecten 

met deadlines. Teams van medewerkers maken soms lange dagen om die deadlines 

te halen. Daar staat dan weer tegenover dat ze na de deadline extra verlof kunnen 

opnemen of dat niet moeilijk wordt gedaan over ziekteverzuim.  

  Arbeidsduur: Werknemers in de distributie moeten op andere momenten dan 

kantooruren beschikbaar zijn. Dit leidt bovendien tot een (verdere) toename van 

kleine contracten. Vergeleken met de detailhandel als geheel wordt in de deelsector  

webwinkels minder in deeltijd gewerkt, al zijn er de nodige millennials die werken 

niet als het hoogste doel in het leven beschouwen en voor een deeltijdbaan kiezen. 

Net als in andere sectoren werken hoger opgeleiden vaak over zonder dat overuren 

worden betaald. 

                                                 
99 http://twinklemagazine.nl/weblog/2014/12/wat-heeft-een-mbo-er-te-zoeken-in-e-commerce/index.xml.  

http://twinklemagazine.nl/weblog/2014/12/wat-heeft-een-mbo-er-te-zoeken-in-e-commerce/index.xml
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  Positie in de werkkring (arbeidsrelatie): Vergeleken met de detailhandel als 

geheel zijn er in de deelsector webwinkels veel éénpitters (zelfstandigen zonder 

personeel). Personeel in de distributie werkt vaak op uitzendbasis of op tijdelijke 

contracten; op de hoofdkantoren krijgen op de arbeidsmarkt schaarse medewerkers 

vaak snel een arbeidscontract voor onbepaalde tijd.  

3.1. 3  Personele mobilite it 

Over de personele mobiliteit in de webwinkels zijn geen CBS-cijfers beschikbaar. Wat 

we wel kunnen vaststellen, is het volgende: 

  Er is sprake van een grote dynamiek onder de éénpitters. Jaarlijks komen er grote 

aantallen webwinkels bij, maar verdwijnen er ook weer vergelijkbare aantallen. 

  De grote en middelgrote webwinkels breiden over het algemeen sterk uit. Dit geldt 

ook voor de webwinkels van de fysieke retail. Dit leidt tot een forse instroom van 

personeel. 

  Op de hoofdkantoren werken veel jongere hoogopgeleiden. De baan-baanmobilit e i t 

onder jongeren ligt aanzienlijk hoger dan onder oudere werknemers. Het gaat vaak 

om schaars personeel dat elders op de arbeidsmarkt (in andere webwinkels maar 

ook bijvoorbeeld elders in de ICT, marketing of logistiek) ook wordt gevraagd. Wel 

weet de ene webwinkel beter personeel te binden dan de andere. Daarbij speelt ook 

het imago. Bol.com is bijvoorbeeld een ijzersterk merk op de arbeidsmarkt (zie ook 

paragraaf 3.3.3). 

  Door de grote en projectgebonden vraag naar personeel, en omdat schaars 

personeel bewust voor een dergelijke status kiest, zijn de webwinkels ook 

aangewezen op inhuur van hoogopgeleide zzp-ers. Voor deze groep is zoals één van 

de geïnterviewden zegt “… in de e-commerce een gouden boterham te verdienen”. 

Dit geldt voor alle gespecialiseerd personeel: voor ICT-ers maar bijvoorbeeld ook 

voor specialisten in custom management. Of webwinkels afhankelijk zijn van deze 

dure freelancers hangt weer samen met het imago; bol.com hoeft ze bijvoorbee ld 

nauwelijks in te zetten. 

  In de distributie werken veel tijdelijke en uitzendkrachten. De personele mobilite it 

is hier groot. De laatste jaren groeit hier de vraag naar personeel. 

3.1. 4  Vacatures  

Uitbreidings- en vervangingsvraag komen samen tot uiting in vacatures (ook wel 

aangeduid met onbezette arbeidsplaatsen of baanopeningen). Er zijn geen specifieke 

gegevens over (de ontwikkeling van) het aantal vacatures in de deelsector webwinke ls.  

Die komen wel beschikbaar vanuit een binnenkort af te ronden onderzoek van 

Thuiswinkel.org en Panteia in opdracht van de Human Capital Tafel Logistiek. In 

verhouding met andere sectoren gaat het om grote aantallen vacatures.  

3.2 Aanbod van arbeid 

Het aanbod van arbeid voor de webwinkels bestaat naast de reeds in de deelsector 

werkenden vooral uit gediplomeerde schoolverlaters. Daarnaast vormen 

arbeidsmigranten en niet werkende werkzoekenden aanbod, met name in de distributie , 

maar ook in het hoger opgeleide segment.  

 

Onderwijs 

De detailhandelsopleidingen op mbo-niveau richten zich in het algemeen op de 

detailhandel als geheel, er zijn niet echt specifiek op e-commerce gerichte opleidingen. 

De e-commerce kent dan ook niet veel functies op dat niveau. Wel is er sprake van 

gesprekken over een op de e-commerce gerichte vooropleiding voor het hbo. Voor de  

(gerobotiseerde) distributiecentra zijn met name de logistieke mbo-opleidingen van 

belang. Hier is in periode 2010/11-2015/16 per saldo sprake van een toename. Ook de 
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hbo-opleidingen in het cluster groothandel en kleinhandel (waaronder Small  business & 

retail management) laten in deze periode een stijging zien. 

 

Thuiswinkel e-Academy van Thuiswinkel.org heeft een aantal bekostigde en niet -

bekostigde (post-)hbo-opleidingen gecertificeerd die specifiek gericht zijn op of in ieder 

geval veel aandacht besteden aan e-commerce. De opleidingen zijn gecertificeerd op 

een van de drie ‘digital business’ disciplines, namelijk e -Marketing, e-Commerce en e-

Supply Chain Management. Met het keurmerk van e-Academy tonen de gecertificeerde 

instellingen aan dat ze een kwalitatief goede opleiding bieden én die opleiding continu 

up-to-date houden. Zie voor een overzicht het tekstvak hieronder. 

 

Door Thuiswinkel e-Academy gecertificeerde (post-)hbo-opleidingen 

 Avans Breda - Commerciële Economie met Minor Online Marketing  

 Avans Den Bosch - Small Business en Retail Management 

 Beeckestijn - Post-HBO Digital en Online Marketing 

 De Nieuwe Zaak - Digital Marketing Professional 

 Fontys Eindhoven - Small Business en Retail Management 

 Fontys Tilburg - Commerciële Economie - Digital Business Concepts 

 Fontys Venlo - Minor E-preneurship, E-commerce & E-fulfilment 

 Haagse Hogeschool - Bedrijfskunde MER met module Online Marketing  

 Haagse Hogeschool - Commerciële Economie met Minor Digital Business  

 Hogeschool van Amsterdam - Afstudeerrichting Digital Marketing 

 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - E-Commerce B: e-marketing en verkoopstrategie  

 Hogeschool Utrecht - Afstudeerrichting e-SCM Maturity 

 Hogeschool Utrecht - Commerciële Economie 

 Hogeschool Windesheim - Major Logistics Engineering 

 Hogeschool Windesheim - Minor e-commerce / The Future of Shopping 

 LECTRIC- HBO E-Commerce 

 LECTRIC - Next Marketeer  

 LECTRIC - E-marketing Maatopleiding 

 NHTV - Vierdejaars minor E-travel 

 Saxion Hogeschool - Studieroute Online Marketing 

 Stenden Hogeschool - Small Business en Retail Management Duaal E-Business 

 TIO - E-commerce, Marketing en Sales  

 UC Group BV - E-fulfilment Academy100 

 

Vermeldenswaardig in dit verband is ten slotte het samenwerkingsplan van bedrijven, 

onderwijsinstellingen (hbo en mbo), bedrijven en overheden in de regio Zwolle. Het doel 

is Zwolle tot dé e-commerce regio van Nederland te maken (zie tekstvak hieronder).  

Overigens is Fontys in Venlo hier ook mee bezig, met name omdat vanwege de gunstige 

ligging van Limburg ten opzichte van Duitsland en België zich veel distributiecentra in 

Limburg vestigen.  

 

E-commerce regio Zwolle 

Een twintigtal e-commerce bedrijven, vijf onderwijsinstellingen, Kennispoort Regio Zwolle,  

Provincie Overijssel en de twintig gemeenten van Regio Zwolle hebben gezamenlijk  een vierjarig 

e-commerce programma opgezet en ondertekend. Dit programma moet leiden tot nieuwe kennis 

en het delen van inzichten. In het kader ervan worden nieuwe talenten opgeleid en bestaande 

experts getraind en ingezet in e -commerce projecten voor bedrijven in de regio.  

                                                 
100 https://www.thuiswinkel.org/nieuws/2999/thuiswinkel-e-academy-certificeert-12-extra-opleidingen.  

https://www.thuiswinkel.org/nieuws/2999/thuiswinkel-e-academy-certificeert-12-extra-opleidingen
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Inmiddels zijn de eerste nieuwe opleidingen gestart bij Windesheim en e -commerce bureau De 

Nieuwe Zaak (zie ook het tekstvak hierboven). In de loop van 2016 en 2017 wordt een verdere 

uitrol van e-commerce opleidingen verwacht.101 

3.3 Confrontatie van vraag en aanbod 

3.3. 1  Kwantitatieve discrepanties  

Zowel aan de vraagkant als de aanbodkant van de arbeidsmarkt kan er sprake zijn van 

overschotten of tekorten.  

Indicatoren voor kwantitatieve discrepanties aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt zijn 

onder meer het aandeel moeilijk vervulbare vacatures en de spanning op de 

arbeidsmarkt. Over moeilijk vervulbare vacatures zijn op dit moment geen specifieke 

gegevens voor de webwinkels beschikbaar. Die komen er binnenkort wel vanuit het 

onderzoek dat Thuiswinkel.org en Panteia uitvoeren voor de Human Capital Tafe l 

Logistiek. Wat wel bekend is, is het volgende: 

  Van de vacatures in de sector detailhandel en autohandel als geheel werd in 2015 

14 procent door werkgevers als moeilijk vervulbaar beschouwd. Voor de 

functiegroep winkelpersoneel was dit 10 procent.102 In de groot- en detailhandel a ls 

geheel ondervindt in 2016 35 procent van de HR- en salarisprofessionals problemen 

in de werving en selectie. De meest problemen zijn er in de werving van kandidaten 

met een verkoopfunctie op hbo-niveau.103  

  De spanning op de arbeidsmarkt (i.e. het aantal openstaande vacatures afgezet 

tegen het aantal bij UWV ingeschreven kortdurend werklozen) is voor de 

detailhandelsberoepen groter dan voor de logistieke beroepen. In versterkte mate 

geldt dat voor de voor de deelsector webwinkels belangrijke ICT (vak)specialis ten .  

Over de gehele linie constateert het bedrijfsleven dat het steeds lastiger wordt ICT-

ers te werven. 

  Uit de voor dit onderzoek uitgevoerde interviews komt naar voren dat webwinke ls, 

en dan in het bijzonder bol.com, over het algemeen een positief imago hebben bij  

werkzoekende schoolverlaters en daardoor vaak relatief gemakkelijk aan personeel 

komen; dit geldt overigens ook voor ICT-bedrijven die zich op betaalsystemen 

richten. De grote vraag naar personeel in combinatie met het specifieke karakter 

daarvan betekenen echter vaak nog steeds dat vacatures niet zo snel kunnen 

worden ingevuld als werkgevers dat zouden willen. Dit geldt vooral voor vacatures 

voor personeel met specifieke digital skills. 

  Voor de callcenters en dc’s is ruim voldoende arbeidsaanbod van niet-werkende 

werkzoekenden. Er wordt, met name, door de dc’s, nauwelijks vanuit dat aanbod 

geworven. Vanwege de kosten richt men zich vooral op MOE-landers en 

studenten/scholieren, die via uitzendbureaus worden aangetrokken. Ook daar is 

voldoende aanbod van beschikbaar. De verwachting is overigens wel dat het aanbod 

van arbeidsmigranten vanuit de Midden- en Oost-Europese (MOE) landen de 

komende jaren zal afnemen als gevolg van de daar aantrekkende economie en 

daardoor toenemende vraag naar arbeid. Dat afnemend aanbod zou weer een 

stimulans kunnen vormen voor de mechanisering en robotisering van dc’s.  

In de callcenters werkt het andersom. Webwinkels maken deels gebruik van 

callcenters in het buitenland. Bol.com heeft een callcenter in Turkije. Loonkosten 

zijn de belangrijkste reden om vanuit het buitenland te opereren. Overigens lijkt de 

inzet van callcenters in het buitenland inmiddels over het hoogtepunt heen. Zo heeft 

Wehkamp zijn callcenter in Suriname opgeheven.  

                                                 
101 http://www.logis tiek.nl/supply-chain/nieuws/2016/6/zwolle-wordt-de-e-commerce-regio-

101145397?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160628-logistiek-

s td&tid=T IDP25232X225F6B2BB3C84376B4D594BC32D43037YI4  
102 UWV  (2016). V acatures in Nederland 2015. P ersoneelswerv ing in beeld. 
103 P erforma (2016). HR T rends 2016-2017. Deel 1: De func tie van HR. Fac tsheet “” HR -professional verrast 

door krapte op de arbeidsmarkt”. 

http://www.logistiek.nl/supply-chain/nieuws/2016/6/zwolle-wordt-de-e-commerce-regio-101145397?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160628-logistiek-std&tid=TIDP25232X225F6B2BB3C84376B4D594BC32D43037YI4
http://www.logistiek.nl/supply-chain/nieuws/2016/6/zwolle-wordt-de-e-commerce-regio-101145397?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160628-logistiek-std&tid=TIDP25232X225F6B2BB3C84376B4D594BC32D43037YI4
http://www.logistiek.nl/supply-chain/nieuws/2016/6/zwolle-wordt-de-e-commerce-regio-101145397?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160628-logistiek-std&tid=TIDP25232X225F6B2BB3C84376B4D594BC32D43037YI4
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3.3. 2  Kwalitatieve discrepanties  en intransparantie  

Naast kwantitatieve discrepanties, kan er op de arbeidsmarkt in de deelsector 

webwinkels ook sprake zijn van kwalitatieve discrepanties: dat er wel aanbod op de 

arbeidsmarkt is maar dat dat niet goed aansluit op de vraag van werkgevers of dat 

potentieel arbeidsaanbod hogere/andere eisen stelt aan beloning, overige 

arbeidsvoorwaarden, werktijden en arbeidsomstandigheden dan werkgevers kunnen 

aanbieden. Verder kan de arbeidsmarkt onvoldoende transparant zijn: vraag en aanbod 

zijn er in voldoende mate en sluiten ook aan, maar kunnen elkaar desondanks niet 

vinden. Dit kan te maken met wervingsgedrag van werkgevers en zoekgedrag van 

werkzoekenden. Ook kan sprake zijn van imagoproblemen. 

Hieronder gaan we vooral in op veranderingen in functie-inhoud en competenties en 

(in)transparantie van de arbeidsmarkt. Arbeidsvoorwaarden, –omstandigheden en –

verhoudingen worden weliswaar aangestipt maar komen uitgebreider aan de orde in het 

volgende hoofdstuk. 

 

Functie-inhoud en competenties  

Het rapport ‘Nieuwe beroepen in een omnichannel retailomgeving’ van Quotus Research 

in opdracht van ROC RijnIJssel biedt inzicht in de nieuwe vaardigheden die van belang 

zijn voor de toekomstige detailhandelsmedewerker. De toekomstige 

detailhandelsmedewerker wordt in het rapport - sociaal gezien - omschreven als “een 

goed opgeleide gastheer-/vrouw, die de verschillende kanalen waarmee met de klant 

wordt gecommuniceerd weet te verbinden, ondernemend/initiatie fr ijk is en zowel extern 

als intern kan samenwerken”. Benodigde vakvaardigheden zijn onder meer een 

diepere/bredere kennis dan de klant, kennis van koop- en consumentengedrag , 

aanverwante vakkennis (onder meer op het gebied van (online) presenteren en creëren 

van (offline) beleving) en kennis van de digitale technologie. Met dit soort vaardigheden 

wordt in de nieuwe mbo-profielen overigens al in toenemende mate rekening gehouden.  

104 

Dergelijke nieuwe vaardigheden zijn ook van belang voor medewerkers van webwinke ls . 

Meer dan in de andere deelsectoren ligt het accent in de deelsector webwinkels daarbij  

op digitale vaardigheden. Naast basiskennis van de ICT-mogelijkheden zijn onder meer 

vaardigheden nodig voor: 

  Online verdiepen en verbreden van de vakkennis en de kennis van koopgedrag en 

consumentengedrag (search skills) 

  Maken, effectief inzetten en beheren van voor consumenten aantrekkelijke  

bedrijfspagina’s op sociale media, websites en webshops én hoe deze eventueel te  

koppelen aan een fysieke winkel, zowel ICT-technisch als marketingtechnisch 

  Online marketing 

  SEO (zoekmachine optimalisatie) en conversie optimalisatie (i.e. het gebruik van 

data en gebruikersfeedback om het resultaat van sites te verbeteren) 

  Omgaan met digitale devices en systemen. 105 

 

Naast digital skills vraagt de e-commerce ook op het gebied van marketing, 

logistiek/supply chain, management en data-analyse specifieke vaardigheden. Dit komt 

met name aan de orde in het onderzoek dat Thuiswinkel.org en Panteia voor de Human 

Capital Tafel Logistiek uitvoeren. Het gaat bijvoorbeeld om: 

  Affiliate marketing: van groot belang is dat plaatsing in de ‘winkelwagen ’ ook 

daadwerkelijk leidt tot kopen. De affiliate marketeer, vaak medewerkers met een 

achtergrond in psychologie en commercie, bepaalt hoe de vormgeving van de 

website de doelgroep optimaal leidt tot “conversie”, het drukken op de knop 

“Kopen”.  

                                                 
104 Q uotus  Research (2015). N ieuwe beroepen in een omnichannel omgeving. 
105 Q uotus  Research (2015). N ieuwe beroepen in een omnichannel omgeving. 



 

 

 

44 
 
 

 

  

 

  Webwinkels kennen een totaal afwijkende systematiek van inkoop en verkoop. Dit 

vereist ook specifieke managementkennis.106  

  De logistiek van webwinkels kent eveneens veel bijzonderheden. Snel en zo 

goedkoop mogelijk leveren is relevant. Daarom moet de supply chain manager in 

een webwinkel in staat zijn snelle berekeningen te maken om de snelste route bij  

de provider met de laagste kosten vast te stellen. Hierbij is het nodig van specif ieke 

ICT gebruik te maken. Het is vervolgens onduidelijk of je beter als logisticus de 

benodigde ICT of als ICT-er logistieke kennis zou kunnen bijleren. 

  Het zoek- en bestelgedrag van klanten biedt een schat aan big data om als 

webwinkel nog klantgerichter en succesvoller te kunnen opereren en de concurrentie  

te bolwerken. Dit berust op ingewikkelde modellen, die om vergaande 

econometrische en/of wiskundige kennis vragen. 

 

Door de snel veranderende marktomgeving – waaronder de opkomst van internet, de 

omnichannel retailomgeving en de toenemende waarde die consumenten hechten aan 

beleving – worden in de detailhandel naast vakvaardigheden (waaronder digita le  

vaardigheden) ook sociale vaardigheden (waaronder gastheer/-vrouwschap en creëren 

van beleving) steeds belangrijker. Hoewel minder dan in andere deelsectoren van de 

detailsector geld het belang van gastheer/-vrouwschap en creëren van beleving ook 

voor de deelsector webwinkels (met name in de callcenters en de fysieke winkels). In 

de selectie van het personeel met klantcontacten maar ook bij die van het hogere 

personeel komt het accent nadrukkelijker te liggen op de soft skills. Anders dan in de 

technische sectoren betekent dit dat juist het relatieve belang van een opleiding in de 

verkoop belangrijker wordt.  

Dit geldt overigens ook steeds meer voor chauffeurs. De chauffeur wordt steeds meer 

het visitekaartje van de e-commerce. Zijn of haar rol strekt zich ook uit naar advies 

geven, apparaten innemen en klachten noteren. 

 

Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 

Qua arbeidsvoorwaarden hoeven webwinkels in de hoofdkantoren vaak lagere 

personeelskosten te maken dan concurrerende bedrijven in de hoek van ICT, 

management, finance, logistiek en data-analyse. Zeker bol.com, maar ook andere 

webwinkels hebben een zekere aantrekkingskracht omdat ze succesvol zi jn en nieuwe 

technologieën ontwikkelen. Ook is het nieuwe personeel over het algemeen jong.  

 

In de dc’s in de e-commerce is behoefte aan personeel waarvoor het fysiek zwaarder 

telt dan de attitude en vaak de opleiding ook niet belangrijk is.107 Dit soort werk kan in 

principe door goedkope arbeidskrachten worden verricht: het gebeurt vaak door 

scholieren (vaak in de leeftijd onder 19 jaar) en arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-

Europese landen. Door het grote aanbod hebben deze mensen vaak niet de mogelijkhe i d 

eisen te stellen aan arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden (zie verder het 

volgende hoofdstuk). 

 

Intransparantie 

Hierboven is al gesteld dat van het imagoproblemen over het algemeen niet of 

nauwelijks sprake is. De e-commerce in het algemeen en de webwinkels zijn een 

groeisector, waar nieuwe dingen gebeuren en waarvan daardoor een grote 

aantrekkingskracht uitgaat. Bovendien staat de sector bij jongeren goed op het netvlies 

omdat ze zelf ook vaak vooral via internet winkelen. Ook helpt het dat er geen sprake 

is van een jasje/dasje-cultuur. 

 

                                                 
106 Zie hiertoe de verschillende edities van Shopping Tomorrow, een uitgave van Thuiswinkel.org. 
107 Door mechanisering en automatisering neemt de behoefte aan deze fys ieke arbeid echter wel af. 
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Met name voor hoger opgeleid personeel is het internet (online vacature- en CV-banken 

en sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn) een effectief middel om personeel 

te werven. De gezochte jongeren verkeren vaak ook een groot deel van de dag op 

internet. 

Voor personeel in de dc’s en callcenters worden vaak (gespecialiseerde) uitzendburea us 

ingezet. Dat is voor werkgevers behoorlijk effectief. De bewuste uitzendburea us 

selecteren voor werkgevers ook dat arbeidsaanbod waar die naar op zoek zijn. Daardoor 

krijgen bepaalde doelgroepen, zoals oudere werklozen, weinig kans om op dergelijke 

functies in te stromen.   
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4 Overige aspecten van arbeid in webwinkels 

Om dit hoofdstuk te beginnen is het van belang vast te stellen dat arbeid in de 

webwinkels - in het bijzonder in de hoofdkantoren - op een heel andere manier relevant 

is dan in de fysieke detailhandel. Eigenaren, managers en medewerkers zijn vaak eerder 

commercieel of technisch geïnspireerd dan door de personeelsgebonden aspecten van 

hun organisatie. Vooral het verwerven van de voor de uitoefening van het beroep 

relevante competenties staat in het HR-beleid voorop. Werknemers zijn vooral bezig 

met techniek en carrière, niet met zaken als duurzame inzetbaarheid en arbeidstijden.  

4.1 Arbeidsvoorwaarden 

Hoewel deze is verlopen, valt een aantal webwinkels (zoals bijvoorbeeld Wehkamp, 

OTTO en Neckermann) onder de cao Homeshopping Bedrijven. Wehkamp heeft – 

bovenop deze cao – ook een eigen bedrijfsreglement. Bol.com en Coolblue vallen niet 

onder de cao Homeshopping Bedrijven. Coolblue valt onder de cao voor de 

elektrotechnische detailhandel. Deze laatste is over het algemeen slechter voor 

werknemers dan de cao Homeshopping Bedrijven. Zo is bijvoorbeeld niets geregeld voor 

het derde jaar WW. 

 

De dc’s en de bezorging vallen doorgaans, als ze niet deel uitmaken van de webwinke ls, 

onder de cao’s in de transport & logistiek of de groothandel. De salarissen in de dc’s 

liggen vaak net boven het niveau van het wettelijke minimumloon (WML). Ook heeft 

men – in het algemeen – recht op toeslagen. Als gevolg van een afspraak met de  

plaatselijke wethouder die het dc graag binnen de gemeentegrenzen wilde halen, 

werken bij doc.data in Waalwijk 100 personen met behoud van uitkering. 

De callcenters, die niet tot de webwinkels behoren, kennen een eigen cao met lage 

salarisschalen. Het belangrijkste ingezette callcenter, Teleperformance108, maakt 

gebruik van de mogelijkheden die die cao biedt om werknemers die lage salarissen te  

betalen. De uitzendkrachten in de dc’s krijgen over het algemeen hetzelfde betaald als 

de reguliere werknemers. 

 

Op de hoofdkantoren gaat het over het algemeen om jonge specialisten die een goed, 

maar - in verhouding met sectoren waar vergelijkbaar personeel werkt - soms wat lager , 

salaris ontvangen.  

4.2 Arbeidsomstandigheden 

Wat arbeidsomstandigheden betreft is op basis van de Nationale Enquête 

Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015 alleen een kwantitatief beeld te schetsen van de 

bredere sector handel als geheel. Dat staat in het rapport ‘detailhandel sectorbreed’ . 

Over de specifieke arbeidsomstandigheden bij de webwinkels en hun leveranciers 

(callcenters, dc’s, finance) is het volgende te zeggen. 

  Arbeidsongevallen: Op de hoofdkantoren en in de callcenters is hier door de aard 

van het werk niet of zelden sprake van. Dit ligt anders in de dc’s maar daarover zijn 

geen exacte cijfers beschikbaar, mede omdat werknemers vaak via uitzendburea us 

werkzaam zijn. 

  Duurzame inzetbaarheid: Dit is vaak nauwelijks een thema in de wereld van de 

webwinkels. Dit komt vooral door de samenstelling van de werknemerspopula tie : 

relatief jong personeel in de hoofdkantoren. In de cao Homeshopping is overigens 

                                                 
108 Teleperformance heeft ves tigingen in Maastricht, T ilburg, Zoetermeer (2) en P aramaribo. Zie: 

https://jobs .teleperformance.nl/nl/home.html.  

https://jobs.teleperformance.nl/nl/home.html
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wel een bijlage over (loopbaanbele id en) levensfasebewust personeelsbe le id 

opgenomen. In de dc’s werken naar verhouding veel MOE-landers en studenten, 

waar dit thema vaak helemaal niet aan de orde is. 

  Fysieke arbeidsbelasting: In de hoofdkantoren en de callcenters houden 

eventuele risico’s op het gebied van fysieke belasting vooral verband met ICT -

gebruik. In de dc’s is de belasting hoger, al neemt deze door de voortgaande 

mechanisering en robotisering wel af (hoewel er daardoor ook weer nieuwe vormen 

van fysieke belasting ontstaan, bijvoorbeeld omdat operators lang omhoog naar 

schermen moeten kijken). 

  Psychosociale arbeidsbelasting: In de hele subsector wordt structuree l 

overgewerkt. De werkdruk lijkt toe te nemen. Kantoorpersoneel krijgt extra taken. 

Groei in combinatie met tekorten aan personeel zijn hier de oorzaak van op de 

hoofdkantoren. Dit heeft ook te maken met de inrichting van het werk, zoals de 

‘agile scrum’ methode, waarin met korte sprintjes (die soms wel eens wat langere 

sprints willen worden) wordt gewerkt om het gewenste resultaat te bereiken. Buiten 

de kantoren verruimen de werktijden ook steeds verder en moet men steeds vaker 

continu oproepbaar zijn, wat de afstemming tussen werk en privé bemoeilijkt.  Ook 

krijgen uitzendkrachten vaak de roosters veel te laat. In de callcenters en distributie  

proberen werkgevers, mede onder druk van de concurrentie , het uiter ste uit de  

werknemers te halen. De zelfstandighe id in het werk is op de hoofdkantoren over 

het algemeen groot, in de dc’s en in het bijzonder de callcenters, juist bijzonder 

klein. De emotionele belasting van het werk verschilt ook. Op de hoofdkantoren is 

er druk om projecten af te ronden wat in incidentele gevallen leidt tot verzuim en 

burn out. In de callcenters is er druk om calls zo snel mogelijk af te ronden, terwij l 

in de dc’s het tempo van de bezorging belastend werkt. Wat slachtoffersch ap 

betreft, scoort de sector relatief goed. Dit komt vooral doordat er weinig direct 

klantcontact is.  

 

Werkdruk bij Amazon 

Over de manier waarop Amazon met zijn medewerkers omgaat zijn boeken volgeschreven. 

Die worden “uitgeknepen tot op het bot, van minuut tot minuut gemonitord en achter hun 

vodden gezeten, waar ze ook gaan of staan ”. Gianotten/Garma BV noemen Amazon 

Tayloriaans in de meest extreme betekenis van het woord. Alle taken worden in deeltaken 

gesplitst en van elke deeltaak weet de medewerker hoe snel hij de taak moet verrichten.109 

  

                                                 
109 Henk Gianotten/Garma BV (2016). De retailtransitie. Retail anders wordt gewoon. 
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5 Factoren van invloed op de toekomstige 

economie en arbeidsmarkt van webwinkels 

De arbeidsmarkt in de webwinkels staat niet op zichzelf; er zijn tal van context- ofwel 

macro-omgevingsfactoren van invloed op. De zogenaamde PESTLE-analyse (Engelse 

afkorting) vormt een handvat om dit op adequate wijze in kaart te brengen.  

De PESTLE-analyse is van oorsprong een bedrijfskundi g model dat een raamwerk 

beschrijft van relevante omgevingsfactoren. Het model wordt in de bedrijfskunde 

gebruikt voor omgevingsscans. Verder wordt het benut als externe analyse voor sterkte -

zwakteanalyses en marktonderzoek en biedt het een overzicht van de verschillende 

omgevingsfactoren voor een organisatie. Het is een bruikbare strategietechniek om 

marktgroei of -verval, bedrijfspositioner ing en -potentiee l en de richting van de 

bedrijfsuitvoering te begrijpen.  

De PESTLE-analyse is ook te gebruiken voor scans van de macro-omgeving van de 

arbeidsmarkt. Een deel van de omgevingsfactoren geldt voor de arbeidsmarkt als 

geheel, een ander deel is sectorspecifiek i.e. specifiek van invloed op de arbeidsmarkt 

in (deelsectoren van) de detailhandel. De relevante omgevingsfactoren in een PESTLE-

analyse zijn de volgende: 

  Politieke en beleidsmatige ontwikkelingen; 

  Economische ontwikkelingen (macro-economie); 

  Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen (inclusief demografische ontwikkelingen; 

  Technologische ontwikkelingen en innovaties; 

  Juridische (Legal) ontwikkelingen (wet- en regelgeving; hier is een link met politieke 

en beleidsmatige ontwikkelingen); 

  Milieu- en leefomgevingsfactoren (Environment).  

De macro-omgevingsfactoren kunnen dienen als duiding en verklaring van recente 

ontwikkelingen en de huidige stand van zaken en tevens als input voor prognoses van 

arbeidsmarkt in (deelsectoren van) de detailhandel. 

Een apart rapport bevat de resultaten van een PESTLE-analyse voor de detailhandel als 

geheel. Hieronder volgen de belangrijkste resultaten daarvan. Indien nodig geven we 

daarbij aan in hoeverre een bepaalde factor niet of juist extra relevant is voor de 

deelsector webwinkels.  

5.1 Politiek en beleid 

De factor politiek en beleid is vooral in randvoorwaardelijke zin van invloed op de 

arbeidsmarkt in de detailhandel. Om te beginnen is het van belang vast te stellen dat 

de detailhandel, en daarmee ook de webwinkels ondanks hun grote potentieel, juist 

geen topsector is. Daardoor is er juist minder sprake van investeringen in  R&D vanuit 

de overheid en de academische wereld dan in andere sectoren. Een uitzondering vormt 

het logistieke deel van de keten. 

 

Digitale Agenda 

Hoewel geen expliciete aandacht aan webwinkels wordt besteed, is de Digitale Agenda 

in randvoorwaardelijke zin wel van belang voor de verdere ontwikkeling van deze 

deelsector. Digitalisering is - nu en in de toekomst – van groot belang voor de welvaart 

in Nederland. Met de Digitale Agenda wil het kabinet daarom de verdere digitaliser i ng 
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van de Nederlandse economie stimuleren. Dat gebeurt op de volgende vijf gebieden: 1) 

Onderwijs, kennis en innovatie; 2) Snelle en open infrastructuur; 3) Veiligheid en 

vertrouwen: 4) Ruimte voor ondernemers; 5) Digitalisering van domeinen (industr ie , 

zorg, energie en mobiliteit).110 

 

Retailagenda 2015 

Om winkelstraten aantrekkelijker te maken en online winkelen te verbeteren, werkt het 

kabinet samen met alle partijen binnen de retailsector. Rijksoverheid, lagere overheden 

en marktpartijen hebben in maart 2015 een twintigtal afspraken gemaakt in de 

Retailagenda 2015. Een van de afspraken in de agenda is het aan (zelfstandige) retailers 

op een toegankelijke manier kennis en kunde aanbieden zodat zij succesvol omnichannel 

kunnen ondernemen, door het opzetten van learning circles. Te beginnen met een pilot 

in de woon-, mode- en schoenenbranche. Met gemeenten zijn in het kader van de 

Retailagenda 2015 zogenaamde Retaildeals gesloten.  111 In mei 2016 is de Retailagenda 

2015 geïntensiveerd. 112 

 

Regionale beleidsinitiatieven 

Regionale initiatieven richten zich er met name op om een zo groot mogelijk deel van 

een groeisector als de webwinkels binnen de gemeente of de regio te krijgen. Vaak is 

hier dan vervolgens sprake van binnenlandse concurrentie zodat het voor de totale groe i  

van de sector in Nederland geen verschil maakt. Wel zorgen specifieke investeringen in 

het onderwijs, zoals in de regio ’s Zwolle en Venlo, ervoor dat de noodzakelijke 

opleidingen voor de e-commerce tot stand komen zodat aan de sterk toenemende vraag 

voor gespecialiseerd personeel kan worden tegemoet gekomen. 

5.2 Economie 

Paragraaf 2.2 beschreef reeds de belangrijkste sectoraal-economische trends in de 

detailhandel. Hier beperken we ons tot de macro-economische ontwikkelingen. Het 

effect hiervan op de arbeidsmarkt in de webwinkels werkt vooral door via de consumptie  

door huishoudens. 

 

Macro-economische ontwikkeling op korte termijn 

Volgens de Decemberraming 2016 van het CPB blijft het BBP in 2016 en 2017 gestaag 

groeien met 2,1 procent. De economische groei wordt vooral veroorzaakt door de 

stijgende consumptie door huishoudens. Verder dragen ook de bedrijfsinvester in gen , 

overheidsbestedingen en uitvoer in positieve zin bij aan de economische groei in ons 

land. Internationaal gezien belangrijke risico’s voor de economische groei zijn de 

beleidsonzekerhe id in de EU en de VS en de aanhoudende zwakte van economieën in – 

met name het zuidelijk deel van – de eurozone.113 Het feit dat de groei flink wat jaren 

doorzet stimuleert de bestedingen van de consument. Door het groeipotentiee l en het 

gebruiksgemak van webwinkels werkt dit op deze subsector zeer positief door.  

 

Het consumentenvertrouwen – een indicator voor de ontwikkeling van de consumptie  

door huishoudens in de nabije toekomst (één jaar vooruit) - bereikte in april 2000 de 

hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (-44). Met 12 ligt 

het consumentenvertrouwen in december 2016 ruim boven het gemiddelde over de 

afgelopen twintig jaar (-8).114 

                                                 
110 M inis terie van EZ (2016). Digitale A genda. V ernieuwen, vertrouwen, versnellen. 
111 Retailagenda, maart 2015; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/inhoud/miljoenennota -

rijksbegroting-en-troonrede/onderwerpen-rijksbegroting-2016-uitgelicht/economische-zaken.  
112 M inis terie van EZ (2016). Kamerbrief V oortgangsrapportage Retailagenda. 
113 C PB (2016). Decemberraming 2016. 
114 C bs .nl.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/inhoud/miljoenennota-rijksbegroting-en-troonrede/onderwerpen-rijksbegroting-2016-uitgelicht/economische-zaken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/inhoud/miljoenennota-rijksbegroting-en-troonrede/onderwerpen-rijksbegroting-2016-uitgelicht/economische-zaken
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Macro-economische ontwikkeling op middellange termijn 

Volgens de recente Middellangetermijnverkenning 2018-2021 van het CPB houdt het 

economisch herstel van de afgelopen jaren houdt aan, met een groei van 1,8  procent 

per jaar over de periode 2018-2021, maar blijft kwetsbaar bij aanhoudende 

internationale onzekerheden.115 De gevolgen van de Brexit en de machtswisseling in de 

VS zijn in deze prognoses nog niet meegenomen.  

5.3 Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen  

De sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen zijn op verschillende manieren van invloed 

op de arbeidsmarkt in de detailhandel. Zij hebben enerzijds effect op de omvang van 

de consumptie en op consumentenvoorkeuren/ consumptiepatronen en anderzijds op 

het arbeidsaanbod (de omvang en samenstelling van de beroepsbevolking). 

 

Demografische ontwikkelingen 

Volgens bevolkingsprognoses van het CBS (2014-20160) groeit de Nederlandse 

bevolking nog door tot 18 miljoen inwoners rond 2044, waarna de groei sterk vertraagt. 

Er zijn wel regionale verschillen. Met name aan de periferie van Nederland is de 

komende decennia krimp te verwachten.116 

 

Andere belangrijke demografische ontwikkelingen die de komende decennia 

consequenties hebben voor de arbeidsmarkt in de detailhandel zijn ontgroening , 

vergrijzing en verkleuring van de bevolking  en verdunning van de huishoudens . 

Ontgroening betekent minder aanbod van jongeren voor (bij)banen in de detailhandel . 

Vergrijzing werkt op een aantal manieren door op de arbeidsmarkt: minder 

arbeidsaanbod, meer bestedingen, andere bestedingen, minder online aankopen, 

hoewel op dit laatste punt sprake is van een inhaalslag.117 Bij verkleuring gaat het voora l 

om andere bestedingen en bij verdunning om meer bestedingen.118 

 

Positie en gedrag van consumenten 

De macht van consumenten ten opzichte van de detailhandelaar wordt steeds groter als 

gevolg van prijs- en servicetransparantie  (zoekmachines en prijsvergelijkingssit es) , 

toenemende communicatiekracht (sociale media) en ‘grenzeloos en ongrijpbaar ’  

consumentengedrag.119 

 

Overige sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen 

Andere sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de  

(arbeids)markt van de webwinkels zijn onder meer de volgende: 

  De 24-uurseconomie – die o.m. tot uiting komt in het steeds grotere marktaandeel 

van de webwinkels (die per definitie 24/7 ‘open’ zijn) en in de ruimere 

openstellingsmogelijkheden voor fysieke winkels – leidt tot meer arbeidsvraag voor 

de detailhandel. 

  De feminisering van de beroepsbevolking (i.e. de nog steeds zij het minder 

sterk toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen) betekent voor de detailhandel , 

                                                 
115 C PB (2016). M iddellangetermijnverkenning 2018-2021 
116 C BS (2014). Bevolkingsprognose 2014–2060: groei door migratie; PBL en C BS (2014). De Nederlandse 

bevolking in beeld - V erleden Heden en Toekomst; http://www.pbl.nl/themas ites/regionale-

bevolkingsprognose/prognoses-in-beeld/bevolkingsprognoses-2013-2040. 
117 Webloyalty en GfK (2016). Silver Shoppers. Een onderzoek naar het (online) winkelgedrag van de 

Nederlandse 55+er . 
118 SC P  (2015). De sociale s taat van Nederland 2015 
119 https://www.shoppingtomorrow.nl/Kernbevindingen.  

https://www.shoppingtomorrow.nl/Kernbevindingen
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een sector met naar verhouding veel vrouwelijke werknemers120, meer 

arbeidsaanbod. 

  Ook de verkleuring van de beroepsbevolking heeft voor de detailhandel – met 

naar verhouding veel allochtone ondernemers121 en werknemers122 - meer 

arbeidsaanbod tot gevolg. 

  De individualiseringstrend uit zich binnen de beroepsbevolking in een toenemend 

aanbod van zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers). Er zijn in de detailhandel naar 

verhouding veel zzp-ers. Voor de deelsector webwinkels geldt dat nog veel sterker.  

  Voor de detailhandel betekent het langer doorleren door jongeren dat deze groep 

langer beschikbaar is voor bijbanen in de sector (extra arbeidsaanbod).   

  Jongeren hebben een voorkeur voor werken met moderne technologie en tijd-  

en plaatsonafhankelijk werken aantrekkelijk. Met uitzonding van de deelsector 

webwinkels scoort de detailhandel op dit punt minder goed dan andere sectoren.    

5.4 Technologie en sociale innovaties  

Technologie 

Meest relevante algemene technologische ontwikkelingen in de samenleving zijn het 

toenemend ICT-gebruik door huishoudens en personen (waaronder ook het online 

winkelen is te scharen), de (effecten op arbeid van) verdergaande digitalisering van 

werk- en managementprocessen (waarbij ook steeds meer gebruik wordt gemaakt 

van cloudtechnologie) en de robotisering van werkzaamheden.  

 

Volgens GfK zijn de trends die de grootste impact gaan hebben op het gedrag en de 

behoefte van de consument: 

  Big data analyse 

  Kunstmatige intelligentie 

  Virtual reality 

  Bekijken van online video  

  Wearables (draagbare apparaten) 

  Mobiele betaalsystemen 

  Smart home (slim wonen) 

  Connected car (met internet verbonden auto) 

  Drones  

  3D printing.123 

 

Technologie beïnvloedt de detailhandel onder meer langs drie wegen:  

1.  Product (nieuwe en/of betere producten); 

2.  Promotie (big data, gepersonaliseerde aanbiedingen, interactieve etalages, virtue le  

spiegels etc.); 

3.  Distributie (transport en logistiek, verschuiving van offline naar online verkoop 

etc.). 

Een bijzonder aspect hierbij is dat fysieke winkels ook steeds meer gebruik maken van 

digitale technologie om de klant te bedienen (in de fysieke winkel is het totale aanbod 

via de ICT beschikbaar; virtual reality presentaties, etc.). De concurrentie neemt 

daardoor toe. Er is ook sprake van branchevervaging tussen de fysieke en online 

detailhandel.  

 

                                                 
120 UWV  (2013). De detailhandel. Sec torbeschrijving. 
121 P anteia (2014). V erklaringen van de overlevingskans van bedrijven, ges tart door allochtone 

O ndernemers. 
122 P anteia (2012), Human C apital in de retail - O p weg naar 2020. 
123 GfK (2016). Tech T rends 2016. Understanding the driving forces behind the connected consumer.  
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Een ander onderscheid is te maken tussen technologische  innovaties die direct op de 

klant zijn gericht en technologische innovaties die primair op de winkels zijn 

gericht maar waarvan de voordelen indirect aan de klant ten goede (kunnen) komen. 

Naast mogelijke voordelen voor de klant gaat het daarbij vaak ook en vooral om 

verhoging van de arbeidsproductivite it en daarmee om arbeidsbesparing. Belangrijke 

primair arbeidsbesparende technologische ontwikkelingen in de detailhandel zijn onder 

meer: 

1.  Zelfscannen door consumenten124; 

2.  Digitale prijskaartjes; 

3.  Servicerobots; 

4.  Mechanisering en robotisering in distributiecentra; 

5.  Onbemand transport (zelfrijdende (vracht)auto’s, pakketbezorging door drones 125, 

pakket- en maaltijdbezorging door robots). 

 

Voor de deelsector webwinkels zijn met name de twee laatstgenoemde ontwikkelinge n 

van belang; van zelfscannen door consumenten, digitale prijskaartjes en servicerobots 

is bij webwinkels eigenlijk al per definitie sprake. De verwachting is trouwens dat in de 

“achterbakbezorging” of bezorging in pakketboxen aan de inzet van drones en robots 

zal voorafgaan. Drones zijn trouwens alleen maar geschikt voor bepaalde producten; je 

moet ze zomaar in de tuin kunnen gooien.  

 

Verder is er een kans dat ook een deel van de activiteiten van het hoofdkantoor 

gerobotiseerd kunnen worden: de analyse van big data gebeurt ook steeds meer 

geautomatiseerd, al zal het opzetten, uitvoeren en interpreteren van (de resultaten) de 

analyses mensenwerk blijven. 

 

Sociale innovaties 

Bij sociaal-innovatieve ontwikkelingen in de detailhandel gaat het onder meer om 

initiatieven op het terrein van: 

  Sociaal-inclusieve arbeidsorganisatie (in dienst nemen van Wajongers en andere 

arbeidsbeperkten126, vluchtelingen met verblijfsvergunning helpen richting werk  en 

laten vervullen van prestatiepl icht door bijstandsgerechtigden) 

  Vervullen van een welzijnsfunctie (dementievriende lijke winkels, in de gaten houden 

van welzijn van ouderen door kassamedewerkers, praatje met/aandacht schenken 

aan ouderen) 

  Vervullen van een gezondheidsfunctie (aanbieden van zorgmaaltijden, ‘gezonde 

kassa’s’127, verstrekken van voedingsadviezen en productinnovaties 128) 

  Vervullen van een dienstverleningsfunctie129 

  Combineren van producten en diensten  

 

                                                 
124 Geen caissières hoeft overigens niet per se minder ureninzet te betekenen. De uren die normaal aan 

caissières opgaan, kunnen bij een zelfscanwinkel (deels) worden ingezet voor de func tie van gas tvrouw of 

gas theer. Die moeten niet alleen ervoor zorgen dat klanten hun boodschappen keurig scannen en afrekenen, 

maar zijn er ook voor service. 
125 O verigens worden ook tes ts uitgevoerd met drones die voorraden in dis tributie centra en magazijnen 

inventariseren. 
126 Naas t werk in de supermarkten zelf kan het daarbij ook gaan om bezorging. Een recent voorbeeld in dezen is  

een pilot van een P lus -vestiging en een ves tiging van de P rinsenstichting in O osthuizen waarin verstandelijk 

gehandicapten boodschappen per bakfiets bezorgen. Doordat de uitrus ting van de bakfietsen met een satelliet 

en track & trace systeem kunnen klanten de s tatus van hun bes telling volgen. Zie: 

http://www.dis trifood.nl/formules/nieuws/2016/11/plus-oosthuizen-start-bezorgen-door-beperkten-101103174.  
127 H ieronder wordt vers taan het aanbieden van gezonde alternatieven i.p.v. snoep bij de kassa’s . 
128 ING Economisch Bureau (2015). Sec torvisie supermarkten. 
129 Zo heeft supermarktketen C arrefour in het I taliaanse Turijn een s tadswinkel geopend waar klanten ook voor 

klus jesmannen zoals een loodgieter en elektricien terecht kunnen. Zie: 

http://www.dis trifood.nl/buitenland/nieuws/2016/8/carrefour-gaat-klusjesmannen-verkopen-101100537.  

http://www.distrifood.nl/formules/nieuws/2016/11/plus-oosthuizen-start-bezorgen-door-beperkten-101103174
http://www.distrifood.nl/buitenland/nieuws/2016/8/carrefour-gaat-klusjesmannen-verkopen-101100537


 

 

 

54 
 
 

 

  

 

Fysieke winkels – en met name supermarkten – lenen zich beter voor dergelijke sociaa l 

getinte initiatieven en dienstverleningsfuncties dan webwinkels. Op het gebied van de 

sociaal inclusieve arbeidsorganisatie zijn – in theorie - echter ook mogelijkheden voor 

webwinkels (bijvoorbeeld in dc’s). Ook het verlenen van diensten (in combinatie met de 

verkoop van producten) door webwinkels is denkbaar. Te wijzen is bijvoorbeeld weer op 

het installeren van apparatuur door de bezorgdienst van Coolblue en de  dienst 

‘kleermaker aan huis’ die Zalando in 2017 aan klanten in Berlijn gaat aanbieden.  

5.5 Wet- en regelgeving 

Relevante wet- en regelgeving voor de werknemers in de detailhandel vormen onder 

meer: 

  Winkeltijdenwet: In een toenemend aantal gemeenten mogen alle winkels elke 

zondag vanaf 12.00 uur open zijn. Er gaan stemmen op de mogelijkheden voor 

openstelling te verruimen tot de zondagochtend. Webwinkels zijn per definitie 24/7 

‘open’. Die hebben door de ruimere openingstijden wel meer te maken met 

concurrentie van de fysieke winkels. 

  Wet werk en zekerheid (Wwz): Deze wet wil bereiken dat werkgevers 

werknemers eerder in vaste dienst nemen en dat ontslag eerlijker wordt. Er is de 

nodige discussie over de effectiviteit van de wet. In april 2016 heeft minister 

Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - mede naar aanleiding van deze 

kritiek - een aantal wijzigingen van de Wwz aangekondigd. Zo worden met een 

spoedwetje de regels voor het flexwerk aangepast. Dit is vooral van invloed op dc’s 

en callcenters.  

  Wettelijk minimum(jeugd)loon (en afwijkingen daarvan bij cao): De hoogte 

van het feitelijk (jeugd)loon wordt door sociale partners in onderling overleg 

bepaald en vastgelegd in cao’s. De FNV voert onder de noemer Young & United actie  

voor afschaffing van het minimumjeugdloon. In sommige gevallen heeft het 

“normaliseren” van bijzondere werktijden al geleid tot nieuwe arrangementen op dit 

punt (bijvoorbeeld in de Bijenkorf-cao). Inmiddels heeft minister verhoging van de 

jeugdlonen vanaf 18 jaar aangekondigd en verlaging van de maximumleeftijd voor 

het jeugdloon - 22 jaar in 2017 en 21 jaar in 2019. Werkgevers worden 

gecompenseerd via de subsidieregeling 'lage inkomensvoordeel' . Dit is vooral van 

invloed op de inzet van studenten/scholieren in dc’s. 

Welk effect een eventuele afschaffing van het jeugdloon in dezen heeft, is niet 

precies duidelijk. Mogelijk zal dit er toe leiden dat op reguliere werktijden meer 

ouderen zullen worden ingezet. ’s Avonds en in het weekend zal dat naar alle  

waarschijnlijkhe id niet gebeuren. 

  Verordeningsplicht tegenprestatie in de bijstand: Gemeenten moeten in een 

verordening vastleggen wat voor soort tegenprestatie zij aan bijstandsgerechti gde n 

vragen voor bijstand. Mits aangenomen boven de formatie en dus geen sprake is 

van verdringing kan het bij de tegenprestatie van bijstandsgerechtigden in principe 

ook gaan om de inzet in de private sector. Zoals boven vermeld is hier bij een enke l 

dc al sprake van.  

5.6 Milieu en leefomgeving 

De factor ‘milieu en leefomgeving’ speelt vooral een rol in de consumentenvoorkeu ren / 

consumptiepatronen. Er is in de detailhandel een verschuiving waarneembaar richting 

duurzaam en maatschappelijk verantwoord consumeren  (inclusief minder 

consumeren ook wel aangeduid met ‘consuminderen’ of ‘ontspullen’ en het zelf 

produceren door consumenten). Daarbij gaat het onder meer om verschuivingen in 

productkeuze, hergebruik van producten (handel in tweedehands artikelen) en 

initiatieven op het gebied van de deel- en ruileconomie. Al deze drie ontwikkelinge n 
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vinden zowel offline als online plaats en zijn dus ook van belang voor de deelsector 

webwinkels.  

 

De verschuiving van offline naar online verkoop leidt tot toenemende verkeersdrukte  

in woonwijken met alle gevolgen van dien (filevorming, verkeersonveilighe id , 

luchtverontre iniging etc). Niet alleen het transport ook het gebruik van verpakkingen 

maakt de e-commerce sector minder duurzaam. Het grote aantal retouren versterkt 

dit alleen maar. Een direct effect hiervan op de arbeidsmarkt in de e-commerce is er 

niet; het zou wel afbreuk kunnen doen aan het (werkgevers)imago van de sector. De 

consument lijkt echter amper geïnteresseerd in duurzame leveringen. Wel is sprake van 

nieuwe wetgeving op dit gebied, zoals eisen aan verpakkingsmateriaal, de verplichting 

elektronische apparaten in te leveren bij de aankoop van nieuwe en de verplichting aan 

bedrijven van een soort ‘license to operate’ op het gebied van milieueisen. Veel 

bedrijven zijn op zoek naar duurzame oplossingen die ook kostenvoordelen opleveren. 
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6 De toekomstige economie en organisatie 

van webwinkels 

6.1 Veranderingsprocessen/- bereidheid en concurrentiepositie  

‘De retailtransitie’ 

Volgens het onderzoek ’De retailtransitie ’ van Gianotten/Garma BV ondersche iden 

webwinkels zich vooral van fysieke winkels doordat zij veel meer bezig zijn met 

strategische verandering, de processen over alle kanalen sturen, over voldoende 

technologische kennis beschikken, dat zij geloven in cross-channel en meer investeren 

in technologie dan in mensen en dat zij in alle opzichten positieve 

toekomstverwachtingen hebben. Op belevingswaarde van het kanaal scoren de 

webwinkels laag ten opzichte van de fysieke winkels. Ook bij cross-channellers is meer 

sprake van sturing over alle kanalen en sturing van het klantproces. Zij ervaren minder 

problemen om de vereiste competenties in huis te halen dan webwinkels.130 

 

Giannotten/Garma BV zijn verder van mening dat “… de hele online-ontwikke ling in ons 

land nog niet tot maatschappelijke en economische meerwaarde heeft geleid”. Online 

handelen is internationaal zaken doen. In het algemeen is de Nederlandse online sector 

te improductie f, te veel nationaal en te weinig internationaal gericht, te kleinschalig en 

nog te weinig professioneel. Er zal op dit punt een forse inhaalslag moeten worden 

gemaakt. Daar komt nog bij dat slechts weinig Nederlandse online-concep te n 

opschaalbaar zijn; voor een belangrijk deel gaat het om omzetvolume-concepten die – 

om redenen van een te kleine schaal – nauwelijks zijn te internationalise ren . 

Buitenlandse webwinkels als Amazon en Alibaba vormen zeer grote en bijna 

onverslaanbare concurrenten als zij in de toekomst echt doordrukken op de Nederlandse 

markt.131 

 

‘Het einde van online winkelen’ 

Jongen stelt in zijn boek ‘Het einde van online winkelen’ dat de webwinkelrevolu t ie  

eigenlijk nog maar net begonnen is. Inmiddels zijn – zeker voor jongeren - online en 

offline zo sterk met elkaar verbonden dat het huidige online winkelen verdwijnt c.q. niet 

meer zo wordt genoemd. Nu nagenoeg iedereen gewend is aan online zoeken en kopen 

zijn de grote internationale spelers als Amazon en Alibaba – die alles in het werk stellen 

om tegemoet te komen aan de wensen van de klant – ook in Nederland 

“publiekslieve lingen” geworden. Om op langere termijn een rol te kunnen spelen, zullen 

de Nederlandse retailers meer moeten inzetten op de behoeften van – zoals Jongen het 

noemt - de ‘onlife’ consument. Onlife betekent dat het onderscheid tussen online en het 

gewone leven vervaagt. Winkels moeten hierop inspelen door technologieën in te zetten 

die de basis vormen van onlife. Daarbij gaat het onder meer om het met beacons naar 

klanten sturen van aanbiedingen, het via virtual reality en hologrammen presenteren 

van artikelen op de smartphone en een 24/7 doorlopend koopproces op elk medium.  

Met betrekking tot de dominantie van de grote internationale spelers, merkt Jongen op 

dat – om te voorkomen dat kleine ondernemers het onderspit delven - Europese en 

Haagse toezichthouders hun verantwoordelijkhe id moeten nemen (waarbij zelfs het 

opknippen van de grote internationale spelers niet dient te worden uitgesloten).  

                                                 
130 Deze gegevens zijn gebaseerd op een enquête onder bedrijven. Zie: Henk Gianotten/Garma BV (2016). De 

retailtransitie. Retail anders wordt gewoon. 
131 Henk Gianotten/Garma BV (2016). De retailtransitie. Retail anders wordt gewoon. 
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Offline retailers zouden - om de concurrentie met de (inter)nationale online bedrijven 

te kunnen bolwerken - moeten inspelen op specifieke, lokale wensen, authentiek zijn, 

kiezen voor de menselijke maat en excellente service moeten bieden.132   

6.2 Verwachte trends in de bedrijfsvoering 

6.2. 1  Marktconcentratie  en organisatie  

De in het kader van Shopping2020133 ondervraagde managers verwachten dat de trend 

van marktconcentratie zich voortzet. Volgens hen zal de top drie van 

webwinkelgeneralisten (bol.com, Coolblue en Wehkamp) in de komende jaren hun 

marktaandeel nog met 21 procent weten uit te breiden, ten koste van de niche retailer s 

(fashion, toys, etc.) en de webwinkels van merken en producenten.  134  

 

Het is overigens niet te verwachten dat de grote webwinkels hun business modellen 

drastisch gaan veranderen. De daadwerkelijke transitie naar volledige implementat ie  

van online in shopping duurt volgens Jongen, auteur van verschillende publicaties over 

de e-commerce waaronder het bovengenoemde ‘Het einde van online winkelen’  en 

directeur van Thuiswinkel.org, nog enkele jaren. Dan zal ook de fysieke detailhandel 

optimaal gebruik maken van online mogelijkheden om productinformatie via internet te  

vertonen en multi-channel te verkopen. De grenzen tussen de online en offline reta il 

zullen daarbij verder vervagen. 

6.2. 2  Internationalisatie  

Ook internationaal gezien is sprake van marktconcentratie. De online consument koopt 

steeds meer in het buitenland. In 2013 werd al 16 procent van de online omzet gekocht 

bij retailers waarvan het hoofdkantoor zich in het buitenland bevindt. De internationa le  

concurrentie zal de komende jaren alleen maar groter worden. 135 Retailers verwachten 

dat wereldwijd internationale marktplaatsen, zoals Amazon en Alibaba, in 2020 een 

marktaandeel van 39 procent hebben in de internationale online retailmarkt.136 

6.2. 3  Distr ibutie  en retourner ing 

Voor de onderlinge concurrentieslag en die met de fysieke detailhandel wordt het voor 

de webwinkels steeds belangrijker om strategisch om te gaan met ten eerste de 

distributie en ten tweede de retourzendingen. 

 

Met name doordat de modellering van logistieke stromen steeds meer oplevert en er 

ook specifieke dienstverleners actief zijn die hiervoor de software kunnen aanleveren 

maar ook onder invloed van de stijgende verwachtingen van de klant kunnen en moeten 

de webwinkels steeds sneller leveren. Same day delivery is softwarematig al wel vaak 

mogelijk maar veel webwinkels kunnen dit organisatorisch nog niet rondkrijgen. Een 

variant is ook dat de klant kan bepalen welke dag hem voor de bezorging het best 

uitkomt. Dit kan bijvoorbeeld ook met een app worden ondersteund. ‘The internet of 

things’ zorgt in de toekomst voor nog meer mogelijkheden op dit gebied.  

                                                 
132 Wijnand Jongen (2016). Het einde van online winkelen. 
133 In 2013 hebben in het kader van het onderzoeksprogramma Shopping2020 460 experts (directie en hoger 

management leden uit het bedrijfs leven, politici en gemeenten, hoogleraren en promovendi van universiteiten) 

verdeeld over 19  expertgroepen een vis ie uitgewerkt rondom winkelen in 2020. In 2014 is dit 

onderzoeksprogramma vervolgens getransformeerd naar een ac tieprogramma (roadmap). V anaf 2015 gaat het 

programma verder als  ShoppingTommorow, een platform waar retailers gezamenlijk continu de ontwikkelingen 

van consumentengedrag, technologie en de (internationale) markt verkennen en tot concrete acties komen om 

hun eigen concurrentiepositie en die van Nederland te verbeteren. Het onderzoeksplatform is geïnitieerd door 

Thuiswinkel.org en wordt onders teund door 24 branche- en belangenverenigingen, van de A NVR (reizen) tot en 

met het V erbond van V erzekeraars. 
134 https://www.shoppingtomorrow.nl/Kernbevindingen_Shopping2020. 
135 https://www.shoppingtomorrow.nl/Kernbevindingen_Shopping2020. 
136 Ecommerce Foundation en Nyenrode Business Universiteit (2015). Rise of the Global Market P laces. 

https://www.shoppingtomorrow.nl/Kernbevindingen_Shopping2020
https://www.shoppingtomorrow.nl/Kernbevindingen_Shopping2020
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Hier is wel een prijskaartje aan verbonden: deels voor de klant, omdat zeer snelle  

leveringen extra kosten, maar nog meer voor de webwinkels omdat deze vanuit 

concurrentieoverwegingen gedwongen worden de verzending steeds meer gratis aan te  

bieden.  

 

Qua kosten nog omvangrijker dan de verzending is de retourner ing. 

Retourneringsmogelijkheden zijn van grote invloed op het koopgedrag (de “conversie”; 

zie boven: men koopt eerder wanneer men onder gunstige voorwaarden en liefst gratis 

mag retourneren). Retournering is echter ook duur voor de webwinkels: de kosten 

bedragen gemiddeld 15 procent per retourstuk. Binnenkort is de software om het 

retourneringsproces te stroomlijnen ook in Nederland beschikbaar. Er zijn overigens ook 

andere methoden om de kosten van het retourneringsproces te verlagen: zo is er één 

merk (webwinkel) dat klanten die meer dan 90 procent retourneren uitsluit van koop. 

6.3 Consumentenbestedingen en omzet 

6.3. 1  Consumentenbestedingen 

In 2012 kochten Nederlandse consumenten circa 17 procent online.137 De in het kader 

van Shopping2020 ondervraagde managers verwachten dat het aandeel online de 

komende jaren flink gaat stijgen, van 20 procent in 2013 via 28 procent in 2017 en 36 

procent in 2020.138 

 

Uit het ShoppingTomorrow Consumentenonderzoek 2015 (n=5.134) blijkt dat 

consumenten eveneens een verdubbeling van het aandeel van het online kanaal richting 

2020 verwachten. Waar in 2015 19 procent van alle consumentenbestedingen, zoals 

deze zijn gedefinieerd binnen de Thuiswinkel Markt Monitor, afkomstig is uit het online 

kanaal, verwacht de consument in 2020 38 procent van hun bestedingen online uit te  

geven. Van de consumenten verwacht 36 procent in 2020 minder vaak het stadscentrum 

te bezoeken om daar te gaan winkelen. 

 

De grootste groei in online bestedingen voorzien consumenten voor het food/ nearfood-

kanaal. Op dit moment wordt nog slechts 2 procent van de totale bestedingen aan food/  

nearfood online uitgegeven. Door de recente ontwikkelingen op het gebied van 

maaltijdboxen en de toetreding van steeds meer supermarkten op de online markt, 

verwachten de consumenten dat dit aandeel in 2020 zal zijn gestegen tot 16 procent. 

Ook de online bestedingen aan kleding zullen de komende jaren een sterk toenemen. 

Consumenten verwachten dat in 2020 29 procent van alle bestedingen aan kleding 

online zal plaatsvinden (tegenover 15 procent nu). 
  

                                                 
137 Dit percentage omvat vrijwel alle bes tedingen met uitzondering van bijzondere aankopen (zoals gaming, 

online gokken, aanschaf van auto’s ) en een aantal financ iële producten (zoals  hypotheken). 
138 https://www.shoppingtomorrow.nl/Kernbevindingen_Shopping2020.  

https://www.shoppingtomorrow.nl/Kernbevindingen_Shopping2020
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Figuur 7  O nline bestedingsaandeel, totaal en naar produc tgroepen, 2015-2020 

 

 

Bron: ShoppingTomorrow Consumentenonderzoek 2015  

Wat het type winkels betreft, wordt in 2020 het belang van online multi-brand pure 

players groter. Dat zijn webwinkels die meerdere merken aanbieden en enkel online 

actief zijn, zoals bol.com en wehkamp.nl. Van de consumenten verwacht 41 procent hier 

in 2020 het meeste geld uit te geven. Met name onder jongeren bestaat een voorkeur 

voor online multi-brand pure players (48 procent). 50-plussers (57 procent) 

daarentegen verwachten dat zij het merendeel van hun geld in 2020 uitgeven bij multi -

brand stores en warenhuizen met zowel fysieke als online aanwezigheid. 

Ondanks de sterke online groei vinden ook in 2020 de meeste product gerelateerde 

consumentenuitgaven nog steeds plaats via het fysieke winkelkanaal.139 Prognoses van 

Forrester onderstrepen dit laatste. Naar verwachting zal in 2021 in Europa weliswaar 

54 procent van de retailbestedingen ‘web-influenced’ zijn (tegenover 42 procent in 

2016), maar slechts 15,5 procent van de aankopen zal online plaatsvinden.140  

                                                 
139 

https://www.shoppingtomorrow.nl/Consumenten_verwachten_een_verdubbeling_van_hun_online_bestedingen_

in_2020; ShoppingTomorrow (2015). ShoppingTomorrow. Werk aan de (web)winkel. 
140 In dit onderzoek zijn de retailbestedingen in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, I talië, Nederland, Spanje 

en Zweden betrokken. Zie: Forrester (2016). Forrester Data Web-Influenced Retail Sales Forecast, 2016 To 

2021 (EU-7); http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/12/forrester-meeste-retailaankopen-online-

beinvloed-in-2020/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email   

https://www.shoppingtomorrow.nl/Consumenten_verwachten_een_verdubbeling_van_hun_online_bestedingen_in_2020
https://www.shoppingtomorrow.nl/Consumenten_verwachten_een_verdubbeling_van_hun_online_bestedingen_in_2020
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/12/forrester-meeste-retailaankopen-online-beinvloed-in-2020/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/12/forrester-meeste-retailaankopen-online-beinvloed-in-2020/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
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6.3. 2  Omzet 

Panteia heeft - om de ontwikkeling van de werkgelegenheid goed te kunnen vastste llen  

- ook een raming gemaakt van de ontwikkeling van de omzet in de webwinkels. Dat is 

gebeurd met het door EIM (een voorloper van Panteia) ontwikkeld PRISMA-model.141 

Volgens deze prognose stijgt de omzet in de deelsector webwinkels (volgens de definitie  

van het CBS) van 5,148 miljard euro in 2014 (het laatst bekende peiljaar van het CBS) 

naar 13,584 miljard euro in 2021. Dit betekent een forse toename van de omzet met in 

totaal 164 procent. In 2017 bedraagt volgens deze modelschatting de omzet al 8,672 

miljard euro, waarmee ten opzichte van drie jaar daarvoor al een stijging van 68 procent 

zal zijn gerealiseerd. 

 

                                                 
141 Met het model worden voor 20  sec toren jaar op jaar ramingen gemaakt. PRISMA kent gedragsvergelijkingen, 

maar is  primair een verdeelmodel. Een Input-Outputtabel maakt deel uit van het model, zodat cons istentie 

tussen sectoren (via de onderlinge leveringen) en binnen de verbruiksstructuur gegara ndeerd is. De ramingen 

van PRISMA zijn volledig consistent met een gekozen macro-economisch scenario (het C entraal Economisch 

P lan 2016 van het C PB voor de jaren 2016 en 2017). V oor de periode 2018-2021 is  rekening gehouden met de 

meest recente uitgangspunten van het Kabinet en met de uitkomsten van de s tudie ‘Roads to recovery’(2014) 

van het C PB. 
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7 De toekomstige arbeidsmarkt van 

webwinkels  

Dit hoofdstuk belicht eerst de verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid en 

daarna de mate waarin discrepanties op de arbeidsmarkt zijn te verwachten. Daarbij 

laten we de intransparanties buiten beschouwing omdat op dit gebied de situatie niet 

echt verandert. 

7.1 Werkgelegenheidsontwikkeling 

Figuur 7.1 geeft – op basis van specifiek voor dit onderzoek uitgevoerde middellange -

termijn prognoses - de verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid in de deelsector 

webwinkels weer, in duizenden voltijdequivalenten per jaar en onderverdeeld naar 

werknemers en zelfstandigen. Deze prognoses zijn tot stand gekomen met behulp van 

het PRISMA model van Panteia (zie paragraaf 6.3.2). 

 

Figuur 8  V erwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid 

 

Bron: Panteia, specifieke prognoses  voor dit onderzoek (2016) 

 

Voor de deelsector webwinkels (pure players) verwachten we een 

werkgelegenheidsstijging met gemiddeld 6,6 procent per jaar, van 30.000 fte in 2013 

tot 50.000 fte in 2021. Het aantal werknemers bij de webwinkels stijgt nog veel harder, 

namelijk met 11,4 procent per jaar. Het aandeel zelfstandigen is met 60 procent bij de 

webwinkels hoog te noemen, dit betreft voor een groot deel zzp’ers (die in de 

Productiestatistieken voor 1 fte worden meegeteld). De verwachte groei van het aanta l 

zelfstandigen is veel minder sterk dan die van het aanta l werknemers. Dit betekent dat 

de gemiddelde bedrijfsgrootte in termen van werkzame personen in de deelsector  
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webwinkels toeneemt. Tussen 2013 en 2021 neemt het aantal werkzame personen in 

de deelsector met 66 procent toe.  

7.2 Verwachte kwantitatieve discrepanties 

Over de verwachte kwantitatieve discrepanties op de arbeidsmarkt voor de webwinke ls 

zijn geen exacte cijfers per opleiding bekent. Het gaat immers om verschillende functies 

waarvoor vaak ook nog specifieke competenties nodig zijn. Het onderzoek dat 

Thuiswinkel.org en Panteia uitvoeren voor de Human Capital Tafel Logistiek zal hier 

meer licht op doen schijnen. 

 

Wat wel gesteld kan worden, is het volgende: 

  De tekorten aan hoogopgeleide ICT-ers worden de komende jaren nog groter dan 

ze op dit moment al zijn. Alleen een gericht opleidingsprogramma kan dit deels 

voorkomen. Het duurt echter enige tijd voordat er de nodige afgestudeerden met 

de digital skills voor de e-commerce op de markt zullen zijn. De te verwachten 

tekorten kunnen het groeipotentiee l van webwinkels ernstig beknotten; dit 

misschien met uitzondering van de webwinkels met een goed imago bij  

schoolverlaters en werkzoekenden. 

  Hoewel niet zo extreem als de knelpunten met personen met digitale skills nemen 

ook de knelpunten op de arbeidsmarkt voor logistici en econometristen/big data 

experts toe. 

  Vanwege de ontwikkelingen in de financiële sector en de nog steeds grote toestroom 

bij de universiteiten en hogescholen is er aan economen, financieel specialisten en 

marketeers/psychologen eerder een overschot dan een tekort te verwachten. Deze 

mensen zullen echter wel nog de voor de e-commerce specifiek relevante skills 

moeten zien te verkrijgen. 

  Distributiecentra en callcenters krijgen steeds meer te maken met mechaniser ing 

en robotisering. Daardoor neemt de personeelsbehoefte af.  

 

Deze ontwikkelingen betekenen tevens dat er minder werk zal zijn voor de huidige 

werknemers in distributiecentra en voor de huidige callcenter medewerkers. Deels 

betreft dit MOE-landers die steeds beter en steeds beter betaald in hun land van 

herkomst werk zullen weten te vinden, temeer daar in deze landen sprake is van een 

sterke vergrijzing door lage geboortecijfers. Voor studenten/scholieren is waarschijn lijk  

wel ander werk – bijvoorbeeld in de persoonlijke dienstverlening - voorhanden. Voor 

oudere medewerkers van vooral callcenters en dc’s die hun baan kwijt raken zal het 

zeer moeilijk zijn een andere baan te vinden. Het laatste kan overigens nog meevalle n 

doordat de dc’s deels in demografische krimpregio’s zijn aan te treffen. Daar is wellicht 

wel ander werk voorhanden. In Zuid-Limburg bijvoorbeeld breidt Nedcar op dit moment 

zijn activiteiten flink uit; dit bedrijf concurreert nu al met de logistieke sec tor op het 

gebied van personeel. 

7.3 Verwachte kwalitatieve discrepanties  

In het algemeen hebben alle sectoren van de arbeidsmarkt de komende jaren behoefte 

aan sociaal vaardige hbo-ers. Men moet zowel over digital skills als sociale competenties 

beschikken (het zogenaamde ‘t-shaped profile’). Daaraan ontstaan over de hele linie  

tekorten. Voor de webwinkels is dit mogelijk op zich minder problematisch omdat de 

vraag op de hoofdkantoren steeds meer naar het academische niveau opschuift: ICT, 

webmanagement, logistiek en analyse worden steeds ingewikkelder. Op academisch 

niveau is de concurrentie op de arbeidsmarkt juist kleiner. Ook deze academici moeten 

echter goed in teams kunnen samenwerken en daarop is in ieder geval hun opleiding 

minder goed ingericht. 
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In de dc’s en callcenters verandert de inhoud van functies drastisch. Daar ontstaat door 

de mechanisering en robotisering juist behoefte aan mbo+-opgeleiden die in de tweede 

lijn klachten kunnen afhandelen c.q. voor kwaliteitscontrole , back up, reparatie -

servicemonteurs en programmering. Dergelijk personeel is ook nu al lastig te vinden, 

want in de hele logistiek en industrie gewild. 

 

De verwachte kwantitatieve en kwalitatieve discrepanties hebben waarschijnlijk  tot 

gevolg dat beschikbare werknemers en schoolverlaters hogere eisen kunnen stellen aan 

arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Ook zal een groter deel, met name van 

de ICT-ers, voor een bestaan als zzp’er kiezen, waardoor de personeelskosten nog 

verder zullen toenemen. In het laatste geval is het trouwens nog wel relevant wat de 

gevolgen zullen zijn van de Wet DBA, aangezien een deel van deze zzp’ers toch 

veelvuldig voor dezelfde webwinkel actief zal zijn. 

 

De vraag is vervolgens hoe webwinkels zullen reageren op hogere personeelskosten op 

de hoofdkantoren, temeer daar toch een keer flink winst moet worden gemaakt als in 

het verleden fors is geïnvesteerd: 

  Ze kunnen het waarschijnlijk niet aan de klanten doorberekenen. De concurrentie  

met het buitenland zal prijzen eerder drukken dan verhogen. 

  Een optie is natuurlijk minder tijd en geld te steken in ontwikkelingen en innovaties. 

Ook dan loop je de kans de slag met het buitenland te verliezen, al is misschien een 

bepaalde webwinkel ook een keer grotendeels klaar met de website. 

  Ook kan een deel van de winst door robotisering en stroomlijning van logistieke 

processen worden gebruikt om de kosten van het hoofdkantoor te egaliseren. De 

vraag is of dit zal leiden tot verdere druk in de productieketen waarbij  partijen zoals 

dc’s, carriers en callcenters nog verder op hun marges moeten inleveren, wat ze 

waarschijnlijk weer op hun personeel zullen proberen te verhalen. 

  Ten slotte is het natuurlijk mogelijk dat een webwinkel zijn activiteiten aanpast aan 

de hoeveelheid beschikbaar personeel. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

In dit rapport is op basis van recente trends en verwachte ontwikkelingen een – 

kwantitatieve en kwalitatieve - inschatting gemaakt van de arbeidsmarkt in de 

deelsector webwinkels op middellange termijn. Dit hoofdstuk vat de belangrijkste 

bevindingen samen en formuleert aanbevelingen voor de beleidsmatig bij de 

arbeidsmarkt in genoemde deelsector betrokken partijen. 

8.1 Beleidsimplicaties: oplossingen voor arbeidsmarktkne lpunten 

De arbeidsmarkt van de grote webwinkels voor functies op de hoofdkantoren is nu al 

krap. Die krapte zal alleen maar verder toenemen. Het gaat om heel specifieke functies, 

waarvoor specifieke varianten van opleidingen nodig zijn, die zich over het algemeen 

ook kenmerken door een vraag die het aanbod aan werkzoekenden overtreft.  

Door verdere mechanisering en robotisering, die juist in de wereld van de dc’s erg hard 

gaat, ontstaat in de distributiecentra een heel andere vraag naar arbeid. Die verschuift  

van werk op mbo-2 niveau (orderpicking) of mbo-4 niveau (callcenter medewerker) naar 

het mbo+-niveau (kwaliteitscontrole, back up, servicemonteurs en programmeurs in de 

dc’s; callcenter service specialisten, productexperts en ook kwaliteitscontroleurs en 

programmeurs). Hierbij gaat het steeds om functionarissen waarvoor op de 

arbeidsmarkt veel concurrentie bestaat. Voor de meeste huidige lager opgeleide 

medewerkers is er dan geen werk meer, tenzij deze zich naar een hoger niveau kunnen 

opscholen. 

 

Beleidsmatig zijn er dan twee vraagstukken: 

1.  Hoe komen de webwinkels, callcenters, dc’s en andere samenwerkingspartners aan 

voldoende geschoold personeel? 

2.  Wat gebeurt er met het personeel dat hun baan kwijt raakt? 

Het vraagstuk of een deel van het personeel in de callcenters en dc’s is op te scholen 

naar de nieuwe functies is een combinatie van beide bovenstaande vragen. 

 

Oplossingen voor personeelstekorten 

Zorgen voor voldoende personeel kan op verschillende manieren: 

  Een eerste optie is meer opleiden via het reguliere onderwijs. Hier is e-Academy 

zich met betrekking tot het hoger geschoold personeel bij de webwinkels voor aan 

het inspannen. Waar het om kopopleidingen op bestaande bachelors of masters 

gaat, kan dat snel extra personeel opleveren. De aantallen zijn echter nog relatie f 

klein in verhouding tot de vraag op de arbeidsmarkt die niet alleen vanuit de e-

commerce komt. Volledige opleidingstrajecten duren vier jaar of meer en het is de 

vraag of dat snel genoeg is om aan de snelle uitbreidingsvraag te voldoen.  

  Oplossingen zijn dan gelegen in het kijken of er geen alternatief aanbod voorhanden 

is (wellicht toch wat oudere ICT-ers bijscholen? De klandizie wordt immers ook 

ouder) of dat het helpt zittend personeel beter vast te houden (bijvoorbeeld door 

de beloning aan te passen).  

  Ook kan misschien job carving in combinatie met een deeltijdople iding naar het 

associate degree (ad) niveau een deel van de oplossing vormen. 

  Noodoplossingen door zzp’ers in te zetten worden steeds kostbaarder, want deze 

mensen kunnen overal aan klussen komen.  

  Als dat niet lukt, is de enige oplossing innovaties te vertragen; dat is echter in de 

concurrentieslag met de buitenlandse spelers niet aan te bevelen. Omdat in de 

toekomst de slag om de hoger opgeleiden alleen maar groter wordt, is het 
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verstandig om een zekere toestroom naar de hbo-opleidingen te garanderen om, 

analoog aan de onderwijsassistent naar de pabo, een doorstroomople iding niveau 4 

in het mbo vorm te geven.  

  Voor de callcenters en dc’s zijn de (opleidings)trajecten korter, maar is de 

concurrentie minstens zo groot. Om het juiste personeel te werven is het in ieder 

geval nodig wat aan de arbeidsvoorwaarden te doen. De opbrengst daarvan in de 

vorm van toegevoegde waarde past daarbij. Ook hier kan het helpen om gerichte 

opleidingen, bijvoorbeeld op ad-niveau, vorm te geven en ook de opleidingen in het 

mbo hierop aan te passen; de sociale partners kunnen hier een nadrukkelijke rol in 

(blijven) spelen. Mogelijk kunnen ziitende werknemers die de competenties hebben 

om de nieuwe taken te vervullen, hieraan ook (in deeltijd) deelnemen.  

 

Van Werk Naar Werk 

Voor een deel van de huidige werknemers van de webwinkels of in de keten, in de 

callcenters en dc’s, verdwijnt op termijn het werk. Dat duurt in de callcenters 

waarschijnlijk wat langer dan in de dc’s. Voor zover het om arbeidsmigranten gaat is er 

een goede kans dat die elders in de Nederlandse economie dan wel in het land van 

herkomst aan de slag kunnen. Studenten kunnen ook elders bijbanen vinden. Dat is  

lastiger voor de (weinige) vaste medewerkers van de dc’s en ook voor degenen die  

werkzaam zijn via uitzendbureaus. Deze werknemers moeten - voor zover niet op te  

scholen - zo snel mogelijk op Van Werk Naar Werk trajecten worden gezet om de 

overstap naar een andere sector te vergemakkelijken. Een maatschappelijk verantwoord 

werkende webwinkel of zelfstandig distributiecentrum zou hierin zijn 

verantwoordelijkhe id moeten nemen, ook voor uitzendkrachten als het uitzendburea u 

geen alternatief kan aanbieden. In andere gevallen zullen gemeenten als regisseur op 

de regionale arbeidsmarkt het moeten oppakken; dit is een betere strategie voor de 

economie dan het inzetten van werklozen met behoud van uitkering.  

8.2 Verdere conclusies en aanbevelingen 

Huidige economie en arbeidsmarkt 

De sector webwinkels bestaat uit drie grote webwinkels, een handvol middelgrote, zo’n 

duizend kleine bedrijven en meer dan 20 duizend éénpitters. De totale omzet van de  

zuivere webwinkels komt in 2017 naar schatting op 8,7 miljard euro uit. Daar komt nog 

1 tot 1,5 miljard euro bij van de online activiteiten van de fysieke retail. Per 

segment/niche ontstaat er meestal één grote speler met schaalvoordelen, die de andere 

webwinkels van de markt drukt. Veel bedrijven koersen vooral op de omzet, (nog) niet 

op rendement, alhoewel er een groeiend aantal bedrijven wel winst maakt. 

(Durf)investeerders verschaffen doorgaans gemakkelijk kapitaal aan groeiende 

bedrijven. Het aantal faillissementen onder de éénpitters is overigens zeer aanzienlijk.  

 

De ene webwinkel doet veel meer zelf dan de andere. De meesten maken gebruik van 

callcenters (hoewel bol.com een eigen callcenter in Turkije heeft), weinig webwinke ls 

hebben eigen dc’s en de bezorging doen maar enkele webwinkels (voor een deel) zelf. 

Bij de callcenters is Teleperformance (met SNT op de tweede plaats) de grote 

leverancier, PostNL en DHL zijn bij de bezorging de grote spelers. Docdata verzorgt de 

dc functie van bol.com en andere spelers. De grote(re) webwinkels maken steeds 

gebruik van één betaalpartner, die de grote spelers meer opties aanbiedt dan de 

middelgrote. De grote webwinkels hebben veel marktmacht en zetten hun leveranciers 

onder druk om met kleinere marges te werken. 

 

Het aantal werkenden in de webwinkels neemt snel toe en ligt eind 2016 in de buurt 

van de 37 duizend, waaronder bijna 20 duizend zzp’ers. Op de hoofdkantoren werken 
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veel jonge hoger opgeleiden, in de callcenters veel middelbaar opgeleiden, in de dc’s 

veel MOE-landers en studenten op uitzendbasis. Op de hoofdkantoren en bij de 

betaalpartners moeten de meeste medewerkers over aanzienlijke digital skills 

beschikken. Aan dergelijk personeel bestaan nu al tekorten, hoewel bol.com nog goed 

aan personeel kan komen door een positief imago bij werkzoekenden.  

Werkzoekenden die bij de hoofdkantoren werk vinden beschikken vaak ofwel over IT- 

ofwel over specifieke marketing-, logistieke, management/economische of analytische 

vaardigheden. Het andere aspect moet hen dan, toegepast op de e -commerce, worden 

bijgeleerd. Voor de callcenters (behalve een correcte afhandeling van telefoontjes) en 

dc’s (behalve een stevig fysiek) bestaan weinig bijzondere functie -eisen. In alle gevallen 

aanvaarden de doelgroepen relatief lage salarissen; in de callcenters zitten deze op 

WML-niveau, in de dc’s op het minimale cao-niveau. 

Door hun frisse imago en snelle groei lukt het de webwinkels goed de concurrentie op 

de arbeidsmarkt voor jonge hoger opgeleiden te weerstaan. De callcenters en dc’s 

hebben ruim voldoende aanbod van werkzoekenden en kennen geen problemen met de 

personeelsvoorziening behalve als ze al verder gerobotiseerd/geautomatiseerd zijn (zie  

ook verderop). 

 

PESTLE en toekomstige economie en arbeidsmarkt 

In politieke zin is vooral opmerkelijk dat deze zich nauwelijks richt op de ontwikke ling 

van een groeisector als de webwinkels. Ze behoren niet tot een topsector (hooguit het 

logistieke deel) en de Retailagenda lijkt zich toch in de eerste plaats op de ontwikke ling 

van winkelgebieden te richten. Wel zijn er enkele regio’s waar met name het onderwijs 

maar ook de gemeenten de ontwikkeling van webwinkels ondersteunen. De economie 

zal de komende jaren gestaag groeien en daarmee komt de arbeidsmarkt in de knoop, 

mede omdat - zoals in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk omschreven - de vraag in 

alle sectoren en zeker ook in de webwinkels, steeds meer uitgaat naar hbo-ers met een 

t-shaped profile (technisch én sociaal). Dit speelt op mbo+-niveau ook in de dc’s en de 

callcenters na robotisering en automatiser ing. De hoofdkantoren verkeren gek genoeg 

in de gelukkige positie dat ze zich meer op de (minder schaarse) academici richten dan 

andere sectoren. Verder raakt online kopen van spullen verder ingeburgerd in de 

samenleving wat mogelijk ook de personeelsvoorziening vergemakkelijkt. Anders dan 

de callcenters zitten de webwinkels en dc’s niet bepaald in de demografische 

groeiregio’s; dit zal de personeelsvoorziening verder bemoeilijken. Over technologie is 

al meer gezegd, maar nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van 

bezorgen en retourneren zullen de sector nog verder versterken. Wel is van belang op 

te merken dat juist in de wereld van de dc’s de mechanisering en robotisering op dit 

moment erg hard gaan. Daarentegen zal verdere wetgeving op het gebied van 

arbeidsrecht en milieu hogere eisen stellen aan de manier waarop webwinkels zich 

organiseren en hun personeel inschakelen. 

De webwinkels gaan doorgroeien naar een omzet van naar schatting ruim 13,5 miljard 

euro in 2021. De personele omvang zal ook sterk toenemen tot 50 duizend fte en zo’n 

71 duizend werknemers in 2021. 

Op de gevolgen van verdere robotisering en automatisering voor de arbeidsmarkt in de 

sector en de beleidsimplicaties daarvan is hierboven al ingegaan. Kort door de bocht 

kan worden gesteld dat deze positief uitpakt op het gebied van werkveiligheid, maar 

dat de werkdruk met name in de dc’s en callcenters alleen maar zal toenemen. De 

hoofdkantoren zullen grotendeels projectmatig georganiseerd blijven. Mogelijk dat de 

toenemende schaarste het daar aanwezige personeel de ruimte zal geven om  

werktempo en werktijden (nog) meer aan de eigen wensen aan te passen. Op andere 

plaatsen is het nodig dat sociale partners samenwerken in het voorkomen van 

ongewenste omstandigheden. 



 

 

 

70 
 
 

 

  

 

Verdere aanbevelingen 

Op basis van de op dit moment beschikbare informatie is wel goed vast te stellen dat, 

maar niet precies waar en wanneer bij de webwinkels de knelpunten op het gebied van 

de personeelsvoorziening zich zullen voordoen. Het onderzoek van Thuiswinkel.org en 

Panteia voor de Human Capital Tafel Logistiek biedt hiertoe een eerste aanzet door de 

behoefte aan functies en competenties bij de webwinkels te kwantificeren. Dat zou 

kunnen worden vervolgd door een analyse van de te verwachten arbeidsmarktinstro om 

vanuit het onderwijs bij ongewijzigd beleid en een analyse wat de verschillende 

alternatieve oplossingen zouden kunnen opleveren. Uiteraard beperkt zich dit niet tot 

de webwinkels, maar ook tot de fysieke retail (die zich ook online manifesteert) en de 

rest van de e-commerce. Vervolgens is het goed een dergelijke analyse ook uit te voeren 

voor de rest van de keten (waarbij bijvoorbeeld met betrekking tot de dc’s ook 

onderzoek van het Sectorinstituut Transport en Logistiek en ander onderzoek voor de 

Human Capital Tafel Logistiek een rol kunnen spelen). 

 

Tot slot 

Ten slotte is het nodig op te merken dat het de webwinkels en leveranciers ervan op dit 

moment qua personeelsvoorziening - op een enkel knelpunt met lastig te vinden 

specialisten voor de hoofdkantoren na - nog redelijk voor de wind gaat. Bij een verdere 

groei in combinatie met ook groeiende concurrentie van andere sectoren en 

robotisering/automatiser ing van dc’s en callcenters ontstaan er - zoals boven uitgelegd 

- wel knelpunten, met name op het gebied van competenties, met ontslag bedreigd 

personeel en werkdruk. Het zou dan ook verstandig zijn als de werkgevers de handen 

ineen slaan met regionale partners (gemeenten, onderwijsinstellingen) en sociale  

partners (eigen branchevertegenwoordigers en die van de fysieke detailhandel die ook 

steeds meer online gaat, vakbonden) voor het ontplooien van verstandige strategieën 

om voldoende personeel te houden teneinde verdere groei te realiseren en optimaal te  

profiteren van de technologische mogelijkheden.  
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Bijlage 1  Overzicht van geïnterviewden 

FNV 

  Lilian Bakhuizen 

  Frans de Beer 

  Chantal van den Berg 

  Fatma Bugdacy 

  Ozcan Colak  

  Nico Meijer 

  Peter van der Put 

 

Stakeholders 

  Berry Engelen – Engelen Schoenmode – Financieel directeur 

  Eus Peters – Raad Nederlandse Detailhandel – Directeur bij Raad Nederlandse 

Detailhandel (RND) 

  Marijke van Hees – Ministerie van Economische Zaken – Voorzitter Retailagenda 

  Dirk Mulder - ING – Sectordirecteur Detailhandel 

  Jan Willem Grievink – Foodservice Instituut Nederland – CEO 

  Jan Willem Jansen – Shift Advisor – Eigenaar 

  Henk Gianotten – Garma – Eigenaar 

  Harry Bruijniks – Euretco, Jumo – Directeur non-food detailhandel Euretco, 

commisaris Jumbo 

  Frank Quix – Q&A Retailpartner – Directeur 

  Monique Ravenstijn – Jumbo de Zwaag – Supermarktmanager/franchisene mer 

Jumbo 

  Jules van Well – CBL – Manager personeel en organisatie 

  Jeroen Burger – Ahold – Offices Labour Relations 

  Jorij Abraham – Thuiswinkel.org – Programma manager Shopping Tomorrow 

  Sophie van Rooij – Thuiswinkel.org- Programma manager e-Academy 

  Ramon de Kok – De Bijenkorf – HR directeur 

  Peter Cras – KC Handel – Directeur 

  Han van Baarsen – InRetail – Beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden 

  Dorien Krassenberg – InRetail – Beleidsadviseur Onderwijs 

  Gerlant Lettinga – InRetail – Marktonderzoek 

  Pieter Verhoog – Detailhandel Nederland – Directeur Sociale Zaken 

  Neeltje Corns – KC Handel – Onderzoeker 

  Roald Willemsen – Thuiswinkel.org – Onderzoeker 

  Patricia Hoogstraaten – Vakcentrum – Directeur 

  Rens Tap – MODINT – Kledingeconoom Modint 

  Zoe Schouten – MetaPack – Pre-sales consultant 

  Kees van Uitert – UWV – Beleidsmedewerker 

  Jurjen Jongejan – ISMcompany – E-commerce marketing director 

  Gabri Martel – Tacoon BV – Mede-eigenaar, tot 1/1/2014 directeur Expert Groep 

  Ton Mudderman – Jumbo – Arbeidsadviseur 

  Wijnand Jongen – Thuiswinkel.org – CEO 

  Prof. Dr. Ir. Kitty Koelemeijer – Universiteit Nijenrode – hoogleraar 

  Pascal Swinkels – Fontys Hogeschool Medewerker Fontys initiator opleiding e-

commerce 

  Laurens Sloot – EFMI Business School en RUG – Hoogleraar Retailmarketi ng 

Faculteit Economics and Business 

  Jesse Weltevreden – Hogeschool van Amsterdam – Lector online ondernemen 

  Huib Lubbers – Retail Management Center – Directeur en Retailadviseur 

  Goos Eilander – Trendbox – Directeur, eigenaar 

  Gertjan Slob – Locatus – Directeur onderzoek 


