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De 6 grootste fouten

De afgelopen jaren zijn er ontelbare pogingen
gedaan om over te gaan van traditionele naar
digitale catalogi vanwege het lage investeringsrisico.
Een digitale catalogus is echter niet te vergelijken
met een online winkel. De lijst met bedrijven die
gefaald hebben in deze transitie is lang. Dat falen
is vaak niet te wijten aan een gebrek aan de wil om
te transformeren, maar aan het nastreven van de
verkeerde strategie.

Het percentage van online business modellen die falen is hoog, omdat ze de gebruikelijke
best practices niet toepassen. Best practices die in de nabije toekomst nog steeds
relevant zullen zijn in een snel veranderende online markt. Er bestaat geen ‘kant-en-klare
digitalisering’ of formule voor digitaal succes. Er is één ding dat veel bedrijven die het online
niet redden met elkaar gemeen hebben: het soort fouten die structureel gemaakt worden.
In deze whitepaper lichten we die 6 meest gemaakte fouten toe, zodat jij ervan kunt leren.
•
•
•
•
•
•
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Zijn multi-channel retailers de verliezers in e-commerce?
Fout # 2 De tandeloze CIO
Nieuwe bedrijfswaarden met een digitale kern
Fout # 3: Traditionele managementrollen
Nieuwe structuren zijn niet optioneel
Fout # 4: Desktop-oriëntatie
De front-end evolutie
Fout # 5: Denk aan MVP als een proces, niet als een product
Hoe moeten producten worden gepland en ontwikkeld?
Fout # 6: Oude dienstverleners
Bedrijven moeten opener worden - in mindset en technologie

FOUT #1

De omnichannel-strategie

“

‘Wat wil de digitale klant?’ is waarschijnlijk de
meest gestelde vraag van retailers die hun
bedrijfsmodel willen uitbreiden met online
kanalen. Online marketing wordt nog steeds
beschouwd als het belangrijkste hulpmiddel
om klanten via Google en advertenties
naar de winkel te lokken. Dat dit niet langer
voldoende is, bewijst het falen van eerder wél
succesvolle retailers. Wat betekent de digitale
transformatie voor retailmodellen die
omnichannel-marketing inzetten?

In tegenstelling tot verzadigde markten,
is focus op het groeikanaal nodig voor
succes in groeimarkten. De cijfers toonden
dit allang aan, maar tot nu toe heeft het
de branche er niet van weerhouden om
bij de multi-channelmythe te blijven.
- Jochen Krisch
Vooraanstaande Duitse e-commerce expert

Alleen bedrijven die meerdere kanalen benutten kunnen op de lange termijn succesvol zijn. Een
vereiste hiervoor is dat alle kanalen op elk niveau enorm goed presteren. Dan hebben we het niet
alleen over verkeer of bezoekersaantallen, maar ook over toegankelijkheid voor klanten, conversie en
verkoop. Een middelmatige winkel en middelmatige website leiden tot slechte resultaten, omdat de
retailer op beide fronten kansen laat liggen. Met andere woorden: succesvolle handel is gebaseerd
op specialisatie!
De lijst met verliezers in de omnichannel-retail is lang. Belangrijke voorbeelden zijn Nordstrom,
Macy’s en Williams-Somona. Geen van deze warenhuizen heeft zijn marktaandeel succesvol kunnen
uitbreiden naar de online kanalen. Maar waar ligt dat aan? Er zijn drie overeenkomsten:
1. Offline klanten online proberen te bereiken met een eigen versie van een soort virtuele
‘toonbank’.
2. De verwachting om loyale klanten te vinden via meerdere kanalen.
3. Het onderschatten van Amazon en verwachten dat dit geen serieuze concurrent voor een
bedrijf is.
Een paar jaar geleden konden aandeelhouders nog overtuigen met de omnichannel-strategie. De
markt heeft het tegenovergestelde bewezen. De belangrijkste reden hiervoor is dat klanten niet
langer loyaal zijn aan het merk, maar alleen het beste aanbod qua prijs en service belonen. Hoe kun
je dan als online retailer nog een plaats op de markt veroveren?

De basis voor je ad-buying model
Hoe bereik je de digitale klant wanneer online marketing alleen maar het aas is? Om deze vraag te
beantwoorden, is het nuttig om bedrijfsstructuren op te delen in de volgende modellen.
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Verticale ad-buying modellen
Grote bedrijven zoals Zara of IKEA werken met dit ‘verticaal
geïntegreerde’ model. Zij groeiden dankzij klassieke structuren
voor waardecreatie, zoals logistiek en productieketens. Vanaf
een bepaalde grootte heeft de klant direct toegang tot de
producten via de eigen winkels van het merk, omdat artikelen
uitsluitend in de winkels worden aangeboden. Hier zitten
duidelijke voordelen aan: controle over handel en productie én
aantrekkelijke marges.
In veel gevallen kunnen klanten ook worden verleid gebruik te
maken van hun eigen digitale ecosysteem. Denk bijvoorbeeld
aan de IKEA-app. Op deze manier ontwikkelden het Zweedse
bedrijf een merk dat momenteel nog steeds relevant is voor het
succes van het bedrijf, maar steeds meer toegankelijkheid voor
klanten verliest.
Merken die soortgelijke populaire modellen gebruiken, zijn
bijvoorbeeld Warby Parker en Anker. Ook nieuwe verticale
merken moeten worden gebouwd met behulp van de grote
platforms. Zonder advertenties via Facebook of een marktplaats
op Amazon is het voor nieuwe aanbieders bijna onmogelijk om
het benodigde bereik op te bouwen. Klanten zijn namelijk niet
langer trouw aan een merk, maar willen de beste deal.
Conclusie: tot nu toe heeft geen enkel verticaal ad-buying model met analoog DNA kunnen
aantonen dat het in staat is een robuuste digitale klantenbase op te bouwen die onafhankelijk
van de fysieke winkel werkt.
Horizontale ad-buying modellen
De missie van horizontale ad-buying modellen is om
absolute controle over de winkel met weinig inspanning
op het gebied van productie te hebben. Er zijn twee
problemen. Ten eerste: het overschot aan winkelruimte
en nieuwe aanbieders.
Ten tweede: concurrenten veroveren klanten online
via nieuwe apparaten. Traditionele providers blijven
zitten met een groot vraagteken en proberen verticale
verkoopstromen in hun model op te nemen met nieuw
ontwikkelde eigen merken.
Wie volledig inzet op fysieke winkels verliest. De
consumenten die in winkels kopen lopen terug omdat
e-commerce meer transparantie, lagere prijzen en
aantrekkelijkere bedrijfsmodellen biedt. Wat is dan nog de
toegevoegde waarde van een fysieke winkel?
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Moderne ad-buying modellen
Toonaangevende digitale platforms zoals Amazon hebben één
ding gemeen met het horizontale ad-buying model: controle
over de toegang van klanten zonder echt betrokken te zijn bij de
productie.
Ze zijn min of meer de marktplaats waar handelaren hun stands
huren. Dit is precies waar het belangrijke verschil met het
horizontale handelsniveau ligt: de
 toegankelijkheid voor klanten
is zo groot dat er nauwelijks concurrentie is tussen verschillende
platforms, maar de druk op fabrikanten en retailers neemt
toe. Dit betekent dat de opbrengsten niet langer afkomstig
zijn van de handel, maar van de serviceovereenkomst met het
platform. De fabrikant, noch de detailhandelaar zelf zorgt voor
een groeiend klantenbestand - ze huren het van het platform
waarop ze hun producten aanbieden.
Ook Google, Alibaba en Facebook zijn belangrijke spelers op
dit gebied. Deze digitale markten worden allemaal gekenmerkt
door een hoge bezoekersfrequentie, categorie-dominantie
(oftewel een monopolistische neiging) en een groot softwareaandeel: meer dan 50% van de werknemers werkt in IT of
softwareontwikkeling.
GEFAALD: SEARS
Een voorbeeld van het horizontale handelsniveau dat faalt in de omnichannel-strategie
is de Amerikaanse retailer Sears. Zij deden een poging om zich als e-commercepartij te
vestigen als aanvulling op de fysieke winkels. De klassieke omnichannel-aanpak faalde,
omdat ze online handel behandelden als een ‘toevoeging’ aan fysieke winkels - maar
niet als een nieuwe retaildimensie. De investeringen werden gedaan in de gevels van de
winkels, in plaats van in innovatie en technologie. Het resultaat: de marktwaarde van de
voormalig retailmarktleider is de afgelopen 10 jaar met 95% gedaald. Het bedrijf moest in
2017 faillissement aanvragen.
SUCCES: OCADO
De Britse online supermarkt laat zien hoe goed een modern platform kan werken.
Deze pure online speler positioneert zich steeds meer met de juiste kernmaatregelen.
Hoe is dat geïmplementeerd? Met efficiënte infrastructuuroplossingen, constante
optimalisatie van end-to-end technologiesystemen en test- & leerprocessen. De focus ligt
op ERP, winkelsoftware en logistieke oplossingen, in plaats van op het assortiment. Dit
betekent dat Ocado zelfs zijn grootste concurrent “Amazon fresh” kan trotseren en een
omzetstijging van 15% (£ 1,27 miljard) kon optekenen in het afgelopen boekjaar.
Conclusie: de omstandigheden bij Sears of het Duitse Kaufhof waren niet slechter. De
implementatie en de strategie waren echter helemaal verkeerd. Vooral de technische
focus van Ocado, die leidde tot de ontwikkeling en gebruik van een eigen IT-landschap,
heeft bewezen perfect te zijn.
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De lessen

Fout #1

Klassieke retailconcepten met fysieke winkels of catalogus-retail mislukken in e-commerce,
omdat klanten op veel gebieden niet langer de functies van klassieke retailers nodig hebben.
De hoofdfunctie van een online shop als interface tussen klanten en dealers is al lang
verouderd. Tegenwoordig zijn de vereisten veel complexer: een online winkel moet op een
dynamische basis worden gebouwd, met de functionaliteiten die worden doorontwikkeld op
een flexibele structuur.
Amazon maakt hier het grootste klantenaandeel buit. Het lokaas bestaat niet uit
advertenties, maar uit prikkels om te kopen, zoals het aanbod, de prijs, het bereik en de
beoordelingen. Omgekeerd betekent dit ook dat je een ‘merk’ moet zijn om door klanten
te worden gezocht. Uiteindelijk maakt het de klant niet uit waar hij het ‘merk’ koopt. Online
retail gaat niet langer over welke goederen je verkoopt, maar hoe je ze verkoopt. Otto moest
deze les tien jaar geleden leren toen nieuwkomer Zalando marktaandeel won met zeer
slimme campagnes. Zalando verkocht geen betere broek dan Otto, ze verkochten de broek
beter.
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FOUT #2

De tandeloze CIO

“

Duidelijke hiërarchieën, gevestigde processen
en specialisten betaald volgens collectieve
arbeidsovereenkomsten - je weet hoe
de structuur van een traditioneel bedrijf
eruitziet. Als het gaat om de structuur van
een e-commerce bedrijf, kun je die gevestigde
processen direct vergeten.

Bijna alle bedrijven houden zich bezig met het
onderwerp ‘digitalisering’. Niemand doet het
echt vrijwillig, maar Amazon en co. verhogen
de druk om te transformeren enorm. Als je veel
digitaliseringsprojecten van dichtbij bekijkt,
blijkt dat het eigenlijk meer om elektrificatie
gaat. Het gaat dus om het overbrengen van
gedeeltelijk w of verouderde processen naar de
online wereld. Deze projecten zijn vermoeiend,
duur en omslachtig voor bedrijven - maar
eigenlijk al bijna te laat, en daarom noodzaak.
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Cultuur is als de wind. Het is onzichtbaar,
maar het effect is zichtbaar en voelbaar.
Wanneer hij in jouw richting waait, leidt
dit tot soepel zeilen. Als tegenwind hebt, is
alles moeilijker.
- Bryan Walker
Partner & Managing Director IDEO
Consultancy en Design

Er zijn geen best practices voor digitalisering.
De kritieke kwestie is het antwoord op de vraag
hoe een organisatie processen kan veranderen,
zodat het een rol kan blijven spelen in een door
Amazon gedomineerde wereld. Daarbij moet je
de volgende aspecten overwegen:

De windrichting in de bedrijfscultuur is gedraaid met de digitale verandering. Bedrijven
moeten zich aanpassen aan de nieuwe windrichting om vooruit te komen en niet te
kapseizen.
In klassieke bedrijven moeten CIO’s en CDO’s de digitalisering leiden, omdat de bestaande
bestuursleden tot nu toe hebben gefaald of niet in staat zijn dit zelf te doen. Een dergelijke
taak is te complex en diepgaand om te comprimeren tot een afdeling met een technische
voorsprong. Zelfs de allerbeste CIO ter wereld zou vanwege zo’n structuur falen. De
traditionele bedrijfswaarden moeten worden vervangen door nieuwe normen.

“

Je kunt niet wendbaar en traditioneel zijn; je kunt niet ‘cherry picken’ met
enterprise agility.
- Peter Jacobs
Partner McKinsey & Company, voormalig CIO ING Nederland

6

GEFAALD: GALERIA KAUFHOF
Een voorbeeld van het falen van nieuwe bedrijfswaarden is Galeria Kaufhof. Kaufhof vond
het, net als zoveel grote warenhuizen, erg moeilijk om code en gegevens te gebruiken
voor hun zakelijk succes en om een passende

bedrijfsstructuur op te zetten. Grote
investeringen gingen naar de warenhuizen om klanten te winnen. Het online kanaal
werd nogal verwaarloosd, omdat het niet als het primaire handelskanaal werd gezien.
Het einde van het verhaal: een jaarlijkse daling van de omzet met ongeveer 4%. Om de
kosten te optimaliseren en ook offline-online integratie te bevorderen, moeten volgens
het persbureau van het warenhuis tegen 2020 ongeveer 400 banen worden geschrapt. Of
dan eindelijk de digitale transitie ingezet wordt, blijft de vraag.
SUCCES: MDM
Er zijn weinig dingen meer ouderwets dan het verzamelen van munten en postzegels.
Des te indrukwekkender dat MDM, als een online aanbieder van precies deze
verzamelobjecten, de stap heeft gezet om zijn bedrijf te digitaliseren. Voor een
middelgroot bedrijf dat een zeer specifieke doelgroep bedient in een vakgebied dat tot nu
toe nauwelijks gedigitaliseerd is, was investeren in IT riskant. Toch werd de toegevoegde
waarde van het bedrijf opnieuw gedefinieerd. De CEO en eigenaar namen tijdelijk de rol
van CTO op zich. Het doel: groei en internationalisering stimuleren, vooral in de Aziatische
markt. Tegenwoordig is MDM opgezet als een technologiebedrijf en ‘s werelds grootste
muntenhandelaar. Het heeft 800 werknemers en meer dan een miljoen klanten.

De lessen

Fout #2

Er bestaat geen twijfel dat een totale transformatie van een bedrijfsstructuur ingrijpend
is. Om succesvol zaken te doen in een digitale omgeving, is het niet genoeg om alleen de
mentaliteit van managers aan te passen. Het bedrijf moet van binnenuit worden veranderd en niet onder technisch beheer, maar met een technische kern die processen van binnenuit
bestuurt.

7

FOUT #3

Traditionele managementrollen

“

De druk op bedrijven om te presteren neemt
toe - veel verschillende factoren beïnvloeden dit.
Wat alle factoren en projecten gemeen hebben:
uiteindelijk leiden ze tot software - ongeacht of
het producten, diensten of communicatie met
klanten betreft.

Daar tegenover, of liever achter, staan bedrijven
die rond het product zijn ontwikkeld en waarvoor
het ‘IT’-gebied wel ophoudt bij de website. Grote
retailers hebben dit erkend en proberen nu hun
IT-afdelingen te reorganiseren. Is dat tenminste
een begin? Nee, het is de verkeerde manier
om met de problematiek om te gaan. Het CIOconcept is mislukt. Het opnieuw organiseren van
de IT-afdeling is tijdverspilling: de verandering
moet bij het bestuur plaatsvinden.

Het is voor software gemakkelijker om
andere industrieën binnen te komen
dan voor andere industrieën om
software te leren beheersen!
- Alexander Graf
Oprichter en CEO Spryker

Systemen zoals software en businessmodellen weerspiegelen de communicatiestructuren
van de bedrijven die ze hebben gemaakt. Bedrijven waarvan de afdelingen constant met
elkaar aan het discussiëren zijn, hebben bedrijfsmodellen die niet efficiënt functioneren.
- Alexander Graf
Oprichter en CEO Spryker
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FOUT #3

Traditionele managementrollen
Wie ben je?
Een beetje vreemd misschien, maar laten we een kudde geiten nemen als een metafoor voor
traditionele retail. Het efficiënt omgaan met geiten is niet moeilijk. Je voedt ze met gras, de kudde
groeit en ze geven een goede opbrengst van melk en vlees. Bij digitalisering heeft de traditionele
geit een concurrent - de antilope is hiervoor een metafoor. Een ras vergelijkbaar met de geit, maar
behendiger en slimmer. Hun leefruimte is niet beperkt, ze zoeken hun eigen voedsel en de kudde
groeit sneller.
Wanneer slechte tijden aanbreken, verhongert de geit omdat hij niets meer te eten heeft, maar nog
steeds denkt: “Er moet hier iets zijn - er is hier altijd iets geweest”. De antilope is compleet anders:
“Droogte? Tijd om te vertrekken, er zal hier binnenkort niets meer groeien.”

Houd jezelf niet voor de gek
Je kunt geen antilopen fokken met een kudde geiten.
Het opnieuw organiseren van de IT-afdeling maakt van een geit geen antilope. Digitale retailers
moeten afstand nemen van hun oude organisatiemodel en een behendige, digitale en op technologie
gebaseerde mindset van binnenuit ontwikkelen.

De geit
In traditionele bedrijven is het bestuur verdeeld in drie gebieden: inkoop,
marketing en logistiek. Pas daarna volgt IT in de bedrijfshiërarchie - op
hetzelfde niveau als de boekhouding en HR. Gegevens en technologie worden
daarom niet als de kern behandeld, maar als een ondergeschikt gebied.

De antilope
De kernelementen van digitale bedrijven zijn duidelijk gedefinieerd:
technologie en data vormen hier de kern. De ‘klassieke handelsgebieden’ zoals
inkoop, marketing en logistiek zijn rondom dit gebied gebouwd.
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GEFAALD: MACY’S
Goed rendement, warenhuizen met geweldige fysieke winkels, loyale klanten. Wat kan
daar nou mis gaan? De Amerikaanse retailer Macy’s heeft de slag om digitalisering gemist
vanwege de eens zo comfortabele marktsituatie.
Het probleem: Macy’s vond het moeilijk om code & data te gebruiken voor hun
bedrijfssucces of zelfs om prioriteiten te herstructureren en verder te bouwen op een op
data gebaseerde mindset. Met de krimpende winsten van de fysieke handel werd een
slechte website gefinancierd. De zogenaamd loyale klanten liepen weg naar goedkopere
providers. Het resultaat: dalende verkopen en sterk dalende aandelenkoersen van -50%
binnen een jaar. Waar begon het probleem? In de bedrijfsstructuur van Macy’s. Waar de
juiste mensen met technische knowhow en vrijheid voor innovatie ontbreken, kan het
juiste ambitieniveau met een focus op klanten en gegevens niet ontstaan. Zelfs een goede
CIO alleen kan dit niet zonder een technisch directeur.
SUCCES: ZALANDO
DIedereen die Zalando ‘alleen’ als een online modewinkel ziet, heeft het mis. De Online
Pure Player, die werd opgericht in 2008, is eerder een technologiebedrijf. Het doel: een
nieuw ecosysteem in de waardeketen van e-commerce creëren. Het bedrijf groeide uit
tot een op data en technologie gebaseerde kern en ontwikkelde zich tot meer dan een
webshop: Zalando is een platform met merkwinkels en slimme marketing, eigen inkoop
en logistiek. In deze structuur groeide het bedrijf naar 14.000 medewerkers en is het
nu actief in 13 landen - met een jaarlijkse omzet van € 4,49 miljard in 2017. De juiste
line-up begint bij Zalando in de raad van bestuur: CEO’s Robert Gentz, David Schneider
en Rubin Ritter leggen de focus volledig en duidelijk op technologie, strategie en
bedrijfscommunicatie.

De lessen

Fout #3

Bedrijven die software als kern hebben, kunnen processen beter beheren, leren en
conclusies trekken en zich dus stabieler in de markt positioneren. Ze zijn op een solide basis
gebouwd. Vooral onder druk wordt duidelijk dat digitale bedrijven het veel gemakkelijker
hebben met het kernelement software en IT.
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FOUT #4

Desktop oriëntatie
De front-end revolutie
Er is e-commerce vóór de smartphone en e-commerce na de smartphone. Tegenwoordig is er
zelfs e-commerce zonder display. De eerste iPhone werd meer dan tien jaar geleden gelanceerd.
Toen hoefde je je als e-commerce retailer geen zorgen te maken over hoe jouw winkel eruit zag op
verschillende monitor formaten. Het toenemende gebruik van smartphones zorgde voor de nieuwe
standaard: ‘mobile-first’. En terwijl de responsive optimalisatie golf nog steeds in volle gang is, maken
Google Home en Amazon Alexa apparaten zonder scherm, waarvan wordt verwacht dat ze snel het
standaard touchpoint van de toekomst worden. Hoe kun je zoiets van tevoren plannen?

De evolutie van het platform
Niet alleen de nieuwe variatie aan apparaten,
maar ook vele andere aspecten hebben een
blijvende invloed op de visie op e-commercesystemen. In de beginjaren van online retail
waren webwinkels een soort uitbreiding van
het ERP-systeem. Winkellogica was toen de
eerste pijler, het displayniveau de tweede. Toen
kwamen Hybris en Intershop met de missie
om e-commerce onafhankelijk van ERP-IT te
beheren en grote retailers zoals Neckermann
en Otto te overtuigen. De concurrentie was toen
overzichtelijk: de bedrijven met de beste winkels
werden beloond door de markt - de bedrijven
die hun winkels verwaarloosden, verloren de
slag.
Tegenwoordig zijn de eisen die aan een online retailer worden gesteld opnieuw gedefinieerd. We
hebben een fase bereikt waarin de winkel een platform moet zijn. Functies moeten niet alleen
worden ontwikkeld, maar verder worden verbeterd. Zo kunnen nieuwe apparaten makkelijker
worden ondersteund, zoals bijvoorveeld voice -of IOT touchpoints.

De eisen voor online retail veranderen
De verplichte velden kunnen worden onderverdeeld in drie dimensies: klant, product en technologie.

10

Dimensie 1: klant

Dimensie 2: product

Dimensie 3: technologie

Tien jaar geleden waren de
belangrijkste klantenwerving
maatregelen SEA en SEO.
Doel: zoveel mogelijk
potentiële klanten naar de
winkel trekken.

De vraag die veel retailers
en fabrikanten zich aan
het begin van het online
tijdperk stelden, was: “Welke
niche bedien ik met welke
merken?”

Tien jaar geleden was het
belangrijkste element van
een online shop de frontend. De klant koopt namelijk
wat hij ziet.

In de afgelopen tien jaar is er
een groeiend besef dat niet
het binnenhalen van klanten
is dat bijdraagt aan het
succes van het bedrijf, maar
conversie.

Je hebt al gezien waarom
het horizontale model niet
de weg naar succes is.
Het betekent namelijk dat
retailers zich met hun eigen
merken willen vestigen met
behulp van het verticale
handelsmodel. Veel retailers
ondervonden dat dit niet
genoeg voor succesvolle
online retail, gezien de
huidige prijzenoorlog en
marktdruk. De vraag die je
je moet stellen is: “Welke
diensten bieden mijn klant
zoveel toegevoegde waarde
dat hij terugkeert naar mijn
winkel?”

Doel: stel strategische
aankoop prikkels in.
In het huidige bewustzijn
van de platformeconomie
moet de kernvraag niet
langer zijn: “Hoe kan ik de
grootste omzet van een klant
krijgen?”, maar: “Hoe kan ik
mijn platform toegankelijk
maken voor meer dan alleen
klanten?”
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Met de opkomst van
de smartphone, zag hij
de producten echter
op een ander scherm,
dus er werd een nieuwe
visie geïmplementeerd:
responsieve optimalisatie.
Voor apparaten
geoptimaliseerde websites
zijn al lang standaard bij
online retailers en niet langer
een kwaliteitskenmerk.
De hamvraag tegenwoordig:
is een winkel die op een
beeldscherm gebaseerd is
mijn enige optie?

GEFAALD: IKEA
Met ongeveer 330 meubelzaken in 28 landen is IKEA ‘s werelds grootste retailgroep in
het segment van meubels. Met zo’n sterke offline positionering is het verrassend dat het
online potentieel van de meubelzaak niet wordt benut. De online IKEA-winkels bestaan al

in veel landen, maar zonder doelgerichte gebruikersbegeleiding en met een aanzienlijk
kleiner aanbod dan in fysieke winkels. Tot nu toe werkt dit nog steeds, omdat de grootste
omzet in de winkels wordt behaald. Maar als er in de toekomst significante concurrentieeffecten ontstaan van online concurrenten die zijn geoptimaliseerd voor klanten en
apparaten, is het misschien te laat voor IKEA om de online strategie opnieuw vorm te
geven. Voorspelling: daar hoeven we niet te lang op te wachten.
SUCCES: ASOS
De Britse moderetailer werd in 2000 in Londen opgericht en verkoopt zijn producten
nu in meer dan 190 landen. ASOS is het beste voorbeeld van een organisch gegroeide
e-commerce start-up die al enkele jaren met succes op de markt actief is met een stabiel
rendement op de omzet. Naast de hoofdactiviteit, heeft ASOS een marktplaats waar
externe retailers hun producten via het ASOS-platform kunnen verkopen. Het bedrijf
investeert continu in nieuwe technologieën, productinnovatie en apparaat-optimalisatie.
Met deze strategie heeft ASOS zich wereldwijd gevestigd als een van de sterkste modepostorderbedrijven.

FOUT #5

Denk aan MVP als een proces, niet als een product
Hoe moeten producten worden gepland en ontwikkeld?
Het begint allemaal met het idee. Zo beginnen alle projecten. De uitdaging? Om het product
in de eerste stap bruikbaar te maken. Het Minimum Viable Product (MVP) is een product
met voldoende functies die kunnen voldoen aan de behoeften van de klant zonder lange
ontwikkeltijden.
Waarom biedt dit meer vooruitgang dan het geplande productieproces volledig af te
ronden en bruikbaar te maken? Omdat er vanaf het begin feedback is op het product
voor toekomstige ontwikkeling. Relevante informatie en gegevens uit de testperiode met
gebruikersinteractie zijn de onmisbare basis voor toekomstige ontwikkeling.
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Het product is levensvatbaar vanaf de eerste stap. Daarom kan het vroegtijdig omzet genereren zorgen
voor het best mogelijke eindresultaat: door de vroege kans op vallen en opstaan. De focus op de
essentie brengt sneller succes.
Het volgende niveau van de MVP
Het voertuig voorbeeld hierboven illustreert hoe efficiënt MVP is als een benadering van processen. De
tijdcomponent speelt hier een belangrijke rol. We noemen dit niveau NVP - Nano Viable Product. Wat
betekent dat? Dat het MVP-proces in een hoog tempo wordt uitgebreid door constante kleine releases.
Pioniers zoals ASOS of Zalando releasen hun database meerdere keren per dag.
GEFAALD: BOO.COM
De Britse online retailer Boo.com werd opgericht in 1998. Het concept: alleen online
sportmerken verkopen aan B2C-klanten. Het bedrijf wordt in verband gebracht met de
DotCom Bubble, omdat het in twee jaar tijd meer dan $ 135 miljoen heeft geïnvesteerd.
Een bedrag dat toen erg hoog was voor een online-only speler. Het concept faalde en de
website werd zeven maanden na livegang gesloten. Wat is de oorzaak? Het MVP-principe
werd niet toegepast. De lancering van de website werd vertraagd, de startdatum kon
niet worden gehaald en de uiteindelijke gebruikerservaring was niet volwassen, omdat er
geen tijd was voor testen.
SUCCES: HILTI
De Hilti Group ontwikkelt, produceert en verkoopt producten voor bouwontwikkeling,
bouwontwerp en mijnbouw. Het is een B2B-partner voor bouwbedrijven. Hilti breidde
haar assortiment in de online-winkels in 1999 uit en is sinds het begin van het millennium
één van

de ‘early adopters’ van e-commerce. Hilti is nu actief met 39 online winkels in 120
landen.
De uitdaging van internationalisering: Hilti-producten zijn afhankelijk van landspecifieke
vereisten en klantbehoeften. De online winkels zijn afgestemd op de markten. Hilti
profiteerde van de MVP-aanpak voor het internationaliseringsproces en implementeerde
nieuwe ontwikkelingen binnen enkele dagen - met de mogelijkheid om het huidige
aanbod op elk gewenst moment uit te breiden.
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De lessen

Fout #5

Uit deze voorbeelden blijkt duidelijk dat ontwikkelen op basis van een MVP noodzakelijk is
wanneer je start met een digitaliseringsproject. Processen die niet binnen zes weken kunnen
worden geïmplementeerd, moet men niet alleen opnieuw overwegen, maar misschien zelfs
annuleren en van scratch af aan opnieuw worden ontwikkeld en bruikbaar worden gemaakt.
Dit is de enige manier om de aansluiting niet te verliezen.

FOUT #6

Oude dienstverleners
De digitalisering van een handelsmodel is altijd
een uitdaging. Het is belangrijk om de grootste
uitdagingen en kansen te identificeren. Om deze
vervolgens technisch en structureel te gebruiken. Het
Spryker Commerce OS ondersteunt je bij jouw digitale
transformatie.
Het Spryker Commerce OS biedt de basis voor een
platform waarmee je jouw klanten kunt bereiken via
alle denkbare touchpoints. Het grote voordeel: het
Spryker Commerce OS is volledig modulair. Anders dan
bij statische besturingssystemen, vormen de modules
de basis voor een uitgebreide set e-commercemogelijkheden en functies die je kunt kiezen en
combineren op basis van de relevantie voor jouw
winkel. De modules werken onafhankelijk van elkaar
en kunnen worden gecombineerd met jouw zakelijke
behoeften.
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De architectuur van het Spryker Commerce OS is gebaseerd op een scheiding van frontend-apps
en backend-mogelijkheden. Het voordeel: de scheiding van de voor- en achterkant maakt maximale
gegevensbeveiliging en flexibiliteit mogelijk.
Wees flexibel, blijf flexibel
Met behulp van de Spryker State Machine kunnen processen automatisch worden opgezet,
geïmplementeerd en grafisch worden weergegeven. Alle elementen die regelmatig en zonder
handmatige tussenkomst worden uitgevoerd, zijn voor dit doel voorgeprogrammeerd. Deze
actieketens kunnen dus op allerlei plaatsen worden gebruikt om automatisch events te activeren die
meldingen verzenden, apparaten besturen of andere processen activeren.
Met het Spryker Commerce OS ben jij waar je klanten winkelen. Diverse toepassingen zoals de
integratie van voice commerce, bots, IoT en headless-apparaten in combinatie met de kernfuncties
zorgen voor maximale en flexibele prestaties.

Ben jij benieuwd wat het Spryker platform voor jou kan betekenen? Sping is gecertificeerd
partner en kan jou alles vertellen over de beste oplossing voor jouw e-commerce organisatie.
Neem contact op door te bellen naar info@sping.nl of bel naar (+31) 88-7746400. Kopje koffie
erbij? Kan ook! Klik op de button om gelijk een afspraak te maken met consultant Jochem.
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