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In 12 stappen naar een eigen webshop

Dennis Vreeke
Roman Markovski

Internetondernemers en webwinkeliers Dennis Vreeke en Roman Markovski
delen in dit ebook hun aanpak en ervaringen bij het opzetten van webshop
Lensbestel.nl. Het boek is geschreven voor mensen die zich willen verdiepen
in hoe je een webwinkel opzet of overwegen er zelf een op te zetten.
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Voorwoord
In maart 2010 lanceerden ondernemers Dennis Vreeke en Roman
Markovski hun webshop LensBestel.nl. Net als vele andere startende
internetondernemers stonden zij voor vele keuzes en waren er de
nodige uitdagingen en hoogtepunten, tegenslagen en leerpunten op de
weg naar een werkende webwinkel.
In 2009, het jaar dat ze stap voor stap hun webshop opbouwden, kreeg
ik contact met ze. Ik zal het niet snel vergeten: twee bedrijfskundigen
met een fulltime baan en in hun avonduren vol passie bezig met het
opzetten van een eigen webshop. Maar ze bleken ook verstand van
internetmarketing te hebben en trouw bezoeker van Frankwatching te
zijn. Het was dan ook niet verwonderlijk dat het idee ontstond om hun
praktijkverhaal op Frankwatching te publiceren.
De serie 'Webshop in 360 dagen' verscheen in het voorjaar van 2010 op
de site. Een boeiende reeks artikelen waarin deze twee ondernemers
hun aanpak en ervaringen deelden. Dat leverde veel herkenning en
waardevolle reacties op, inspiratie over en weer. De reeks groeide uit tot
een van de best gelezen series. Kortom bij uitstek een geschikt thema
om onze serie 'Dossiers' mee te beginnen.
In zo'n ebook dossier bundelen we praktische tips, nuttige inzichten en
geleerde lessen rondom een specifiek thema. In dit eerste dossier staat
dus het onderwerp 'Webwinkels' centraal. Op een open manier vertellen
deze beide ondernemers over hun ervaringen en gunnen ons een kijkje
achter de schermen van een internet start-up. De eerder online
geplaatste artikelen vormden de basis voor dit ebook en zijn waar nodig
en mogelijk geactualiseerd en uitgebreid.
Hoe kom je tot een businessplan en een internetstrategie, welke
voordelen biedt een goede administratie, hoe breng je het nieuwe
werken in de praktijk, hoe zet je een professionele huisstijl neer, op
welke manier pak je de selectie en inrichting van een ecommercepakket aan, hoe presenteer je de content op je site en hoe
pak je de lancering van je site aan. Maar ook aandacht voor de vraag
hoe richt je werkprocessen en fulfillment in en op welke manier ga je
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vervolgens met online marketing en social media aan de slag. Dat is wat
je in dit 'Dossier Webwinkel' kunt vinden.
Het zal duidelijk zijn: dit ebook staat boordevol met praktische verhalen
over alle facetten van het ondernemerschap. De verschillende stappen
op weg naar je eigen webshop komen uitgebreid aan bod en elk
hoofdstuk wordt afgesloten met enkele belangrijke conclusies en
handige tips & tricks. In 12 stappen krijg je als lezer een recept
aangereikt voor het opzetten en starten van een internetbedrijf. Als
bonus is er een extra hoofdstuk toegevoegd waarin is beschreven hoe
te handelen als het gaat om de waardering en verkoop van je webshop.
Door de gekozen opzet is het ebook voor elke ondernemer die een
bedrijf wil oprichten of een online business wil opzetten van grote
waarde. Voor webwinkeliers, zowel starters als ondernemers met
ervaring, biedt de case van Lensbestel.nl nog een extra dimensie omdat
deze de ervaringen van twee collega-winkeliers belicht.
Ik wil de schrijvers, Dennis Vreeke en Roman Markovski, hartelijk
danken voor hun prachtige verhaal en de medewerking die ze aan dit
ebook wilden verlenen. Ook dank aan de adverteerders, die het mogelijk
maakten dat dit ebook gratis kon worden aangeboden. Tot slot wil ik jou
als lezer bedanken voor het downloaden van dit ebook en je vooral veel
inspiratie en leesplezier toewensen!

Frank Janssen
Uitgever en oprichter Frankwatching
P.S. Heb je reacties of aanvullingen op dit ebook? Of heb je ideeën over
onderwerpen voor toekomstige ebooks? We horen ze graag! Je kunt ze
achterlaten op deze pagina.
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1. Even voorstellen
“Ondernemer ben je 365 dagen per jaar”, luidt het devies, en dit geldt
zeker voor eigenaren van webshops. Op 1 april 2009 hebben we de
stap genomen en ons ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op 1
maart 2010, bijna 360 dagen later, ging LensBestel.nl – onze webshop
met contactlenzen en lenzenvloeistof – live. In dit ebook beschrijven we
in retrospectief ons avontuur, de keuzes die we maakten en de
uitdagingen die we tegenkwamen. In dit eerste hoofdstuk een korte
introductie van de webshop, de auteurs en de filosofie.

Wie zijn wij?
Eerst een introductie. Wij zijn Dennis Vreeke en Roman Markovski, twee
bedrijfskundigen met een flinke dosis ambitie, kennis van internet
(marketing) en allebei een full-time baan. Beiden heilig overtuigd van de
kracht van het samenwerken en ‘het netwerk’. Onze samenwerking
startte bij een internet consultingbureau, waar we tot eind 2009 collega’s
waren. Al snel werd duidelijk dat we qua businessinteresses op één lijn
zaten en langzaam maar zeker begon het thema ‘ondernemen op het
web’ te overheersen in onze dagelijkse gesprekken.

Het idee!
Nadat we een paar maanden hadden gebrainstormd over mogelijke
businessideeën, kwam op een avond dan eindelijk de openbaring: het
moest iets met contactlenzen worden. Via een persoonlijk contact
hoorden we over de mogelijkheid om voor een scherpe prijs dezelfde
contactlenzen als bij de opticien in te kopen. Na een korte
brainstormsessie besloten we er een dagje overheen te laten gaan en
de mogelijkheden de volgende avond door te spreken. Het idee van een
webwinkel voor contactlenzen leek in eerste instantie niet zo spannend,
maar het was de context die de doorslag gaf.
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De context
We besloten de optiekmarkt en onze
kansen in deze markt goed te
onderzoeken. Op internet verzamelden
we branche-rapporten,
concurrentieanalyses en andere
verkenningen van de markt. Enkele
dagen later waren de conclusies
overduidelijk:
• De optiekmarkt is verouderd: de branche is een homogeen oligopolie.
• De markt heeft een gesloten karakter en is voor een
internetondernemer zeer moeilijk te betreden.
• Opticiens zijn op het internet nauwelijks of niet significant aanwezig.
• Er zijn veel kwaliteitsverschillen in de geboden service (zowel online
als offline).
• Mede door gebrek aan transparantie ligt van oudsher de macht bij de
opticien en niet bij de consument.

De beslissing
Na een stevige evaluatie van een week, werd het ons duidelijk: hier ligt
onze uitdaging! Maar hoe pak je zoiets aan? De toekomst is online: zo
ook voor de optiekbranche. Het leek echter evident dat we met een
online onderneming voor wat opschudding zouden zorgen. Al snel
begonnen we te brainstormen over de beste aanvliegroute en vonden
we daarbij een unieke insteek die ons onderscheidend maakt in de
markt. Hierover lees je meer in het volgende hoofdstuk.

Het ebook
Een maand nadat we ons bij de Kamer van Koophandel hadden
geregistreerd, begon Pieter Hofstra op Frankwatching een interessante
serie artikelen over het starten van een webshop in zestig dagen. We
lazen met smart de eerste artikelen, terwijl we achter de schermen ons
businessplan voltooiden. Toen de queeste van Pieter na vier weken
eindigde, kwam het idee om de - onder webprofessionals inmiddels zeer
populaire – serie van onze kant verder op te pakken. De twijfel sloeg
echter toe; we bevonden ons nog in een te prille fase om genoeg
interessante artikelen op te leveren en we besloten de artikelen te
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schrijven ná livegang. Uiteindelijk publiceerden we een reeks artikelen
op Frankwatching.com die resulteerde in dit ebook.
Nadat we er ongeveer een jaar lang bijna iedere avond en ieder
weekend aan hadden gewerkt, openden we onze webshop op 1 maart
2010. In het volgende hoofdstuk laten we aan de hand van de case van
LensBestel.nl zien hoe we tot ons businessplan zijn gekomen en hoe we
dit hebben uitgeschreven. Ook beschrijven we hoe we dit vertaalden
naar onze internetstrategie.
Lees ook de online versie van het hoofdstuk ‘Even voorstellen’ en de
reacties op dit artikel.
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2. Businessplan en internetstrategie
De laatste jaren is zowel het aantal webwinkels als hun omzet sterk
gegroeid. Mede door enkele succesverhalen, krijgen veel mensen €tekens in hun ogen als ze denken aan een webshop. Ook in onze
omgeving horen we dagelijks van mensen die om deze reden een eigen
webshop willen beginnen. Even doorvragen laat echter vaak zien dat
men nog geen businessidee, product of markt heeft uitgedacht. Een
meer logische benadering is om te beginnen met een businessplan en
vervolgens te kijken of een webshop het juiste kanaal is. In dit hoofdstuk
beschrijven we hoe het businessplan en de internetstrategie van
LensBestel.nl tot stand zijn gekomen.

Van idee naar businessplan
In het vorige hoofdstuk kon je
lezen dat ons avontuur begon met
een idee. Het was één van de vele
ideeën die we dagelijks aan elkaar
voorlegden, maar het was één van
de weinige ideeën die te maken
hadden met verkopen via internet.
Zoals met veel van onze uitroepen,
onderwierpen we ook deze direct
aan een kritische toets. Hoe zit het met concurrentie? Waarom doet niet
iedereen dit? Hoeveel geld gaat er om in de branche? Wat zijn de trends
en ontwikkelingen in de markt? Hoe zit het met toetreden tot deze
markt? Waar bevinden zich de risico’s?
Al snel bleek dat we op onze manier een uniek product en een
bijzondere dienst konden neerzetten. De obstakels leken - al dan niet
met de nodige moeite - te overwinnen. Het waren vooral de verouderde
markt, onze moderne aanpak en de uitkomsten van de kostenramingen
die ons deden besluiten om het idee uit te voeren. Het schrijven van een
businessplan en internetstrategie leek een logische volgende stap. Dit
dwong ons om goed na te denken over de plannen en zorgde ervoor dat
we geen bedrijfsaspect over het hoofd zouden zien.
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Schrijven van het businessplan
Er zijn veel verschillende formats en methodes beschikbaar om een
businessplan te schrijven. In het geval van LensBestel.nl maakten we
om te beginnen gebruik van het standaardformat van de Kamer van
Koophandel. Dit format is prima geschikt voor startende ondernemingen,
vanwege de heldere opbouw en overzichtelijke financiële paragraaf. Een
tekortkoming is echter dat, zoals in vrijwel alle ondernemingsplannen,
ook hier de focus ligt op offline ondernemingen.
Omdat het online-gedeelte essentieel is voor een internetonderneming,
kozen we er vervolgens voor om het format aan te passen. We namen
de internetstrategie als integraal onderdeel op in ons businessplan in
plaats van als los document. Naast deze aanpak, dia als een rode draad
in het plan verweven zit, voegden we het hoofdstuk ‘internetstrategie’
toe, waarin we onze visie vertaalden in een specifieke online
benadering.
Als laatste verdiepten we ons als moderne bedrijfskundigen in de leer
van Alex Osterwalder, de expert op het gebied van businessmodellen.
Zijn bouwstenen voor businessmodellen gebruikten we als belangrijke
checklist voor het schrijven van ons businessplan.
Uiteindelijk maakten we gebruik van de drie voorstaande stappen om
een perfecte ‘fit’ te maken voor onze specifieke situatie. Als er niet één
gouden format voorhanden is, raden we je aan om na te gaan met welke
combinatie van formats je een gedegen representatie kunt maken van
alle businessideeën.
In hoofdlijn kunnen we het businessplan van LensBestel.nl opdelen in
vier onderdelen: markt, organisatie, internetstrategie en financiën.
Het proces van het schrijven en tegelijkertijd doordenken gaf voor ons
de meeste toegevoegde waarde. Hieronder vatten we kort de inhoud
van ons businessplan samen.

Markt
In dit hoofdstuk identificeren we de spelers in de markt. Die spelers
behoren tot het bekende vijfkrachtenmodel van Porter. De informatie
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hiervoor haalden we uit verschillende internetbronnen waaronder de
websites van concurrenten, een usability-onderzoek, ABN Amro, NUVO
(de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven) en de Twinkle 100.

De afnemer
De doelgroep waar wij op focussen, is die van de kritische, moderne en
vooral prijsbewuste consument. De voornaamste reden waarom
consumenten via internet bestellen, is namelijk het zeer grote
prijsverschil met de traditionele optieken. We kozen ervoor ons vooral te
richten op de doelgroep van jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Uit de
concurrentieanalyse bleek dat hier nog een niet bediende markt lag.
Bovendien hadden we een goed gevoel voor wat er in deze doelgroep
speelt. In het algemeen constateerden we dat de optiekmarkt groeit in
verband met de vergrijzing.

De concurrentie
De markt wordt gedomineerd door een aantal grote fysieke optiekzaken
(Hans Anders, EyeWish, Het Huis, Pearle, SpecSavers) en veel lokale
kleine opticiens. In totaal waren dat 1950 bedrijven in 2006. De totale
omzet van contactlenzen was 142 miljoen euro in 2005. Daarvan
werden toen al enkele miljoenen via internet omgezet. Online zijn er vier
grote en daarnaast meerdere kleine concurrenten. De twee grootste,
waarvan één gevestigd in Zweden, hebben volgens Twinkle beide een
jaarlijkse omzet van 5 miljoen euro. Opvallend aan deze branche is dat
er een bedrijfsresultaat van +13% is; er worden dus relatief goede
marges behaald. Dat wordt mede veroorzaakt door de private labels die
de traditionele optiekzaken gebruiken. Hierdoor zijn verschillende
producten en bijbehorende marges lastig te vergelijken.

De leveranciers
Het grootste deel van de producten
wordt door een viertal fabrikanten
gemaakt: Johnson & Johnson, CIBA
Vision, CooperVision en Bausch &
Lomb. De producten worden zowel
direct als via inkooporganisaties
verkocht. Daarnaast zijn er enkele
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aanbieders die gespecialiseerd zijn in geavanceerdere lenzen,
brillenglazen en lenzenvloeistoffen.
Het bleek zeer moeilijk te zijn om toe te treden tot de optiekbranche. Zo
moet er bijvoorbeeld aan een aantal strikte eisen worden voldaan om
een relatie met een leverancier te kunnen opbouwen. Op
internetverkoop wordt door de gehele branche zeer huiverig gereageerd.
Dit is ergens wel logisch omdat de kwaliteit van oogzorg - en daarmee
het imago van de branche - hoog gehouden moet worden. Verder is de
branche zeer gesloten en heerst er een duidelijke sfeer van
geheimhouding en non-samenwerking, dingen die niet goed samengaan
met de open en transparante cultuur op internet.
Hierin zagen wij een groot winstpunt, maar ook een obstakel; waarom
zouden wij worden geaccepteerd in de branche? Omgedraaid; als wij
toetreden, kunnen we wat veranderen aan de cultuur en het voor de
consument meer transparant maken.

Organisatie
In het organisatiehoofdstuk namen we ons plan voor de interne
organisatie op. Daarbij onderscheidden we drie werkprocessen:
• plan A – tot 100 klanten per week (korte termijn);
• plan B – tussen 100 en 500 klanten per week (middellange termijn);
• plan C – meer dan 500 klanten per week (lange termijn).
Het eerste plan was op dat moment het meest uitgewerkt, omdat we
hiermee in het begin opereerden. In die opzet kozen we ervoor geen
voorraad te hebben, een klein magazijn te gebruiken als tussenstation
voor fulfillment, en zelf pakketten te versturen. In de praktijk houdt dit in
dat we doorgaans binnen drie werkdagen leveren en dat we kosten van
handling besparen. Bestellingen van klanten worden direct doorgezet
naar de leverancier en de volgende dag in het magazijn verwerkt.
Naarmate het aantal bestellingen stijgt, maken we naar verwachting
steeds meer gebruik van schaalvoordelen. Dan gaan we de meest
verkochte producten op voorraad inkopen, nemen we een groter
magazijn en automatiseren we het verzendproces volledig. Het blijft het
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belangrijkste om de organisatie zo klein en flexibel mogelijk te houden
en veel te automatiseren. Dat kan al dan niet door goede afspraken te
maken met leveranciers en fulfillmentbedrijven.
Deze veranderdrang is een continu
proces. Iedere week overleggen
wij over wat er goed gaat en wat er
beter kan. Door op deze manier
om te gaan met vernieuwing,
houden we de organisatie
dynamisch en levendig, iets wat
zeker in de beginperiode
essentieel is voor een goede
begeleiding van de groei. Ook kozen we voor een aanpak waarbij we
alles – van fulfillment, marketing, programmeren tot administratie - zelf
doen. Zo kunnen we de kwaliteit goed in de gaten houden en de
investeringen en bijbehorende risico’s laag houden.

Internetstrategie
Uit de concurrentieanalyse bleek dat wij met name op het gebied van
internetstrategie een groot gat kunnen vullen. De huidige online
concurrenten hanteren vaak niet de best practices voor hun website en
maken bijvoorbeeld nauwelijks gebruik van sociale media. Vanuit onze
(internet-) marketingkennis vonden we verschillende punten waarin we
onszelf positief konden onderscheiden in de markt:

Gebruiksvriendelijkheid
De huidige marktspelers lijken weinig te hebben met usability. Vooral
hier besteden we in onze webshop veel aandacht aan.
Zoekmachine-optimalisatie: Ook hier kunnen wij onszelf sterk
onderscheiden. Al tijdens de bouw van de website is er rekening
gehouden met SEO, iets waar maar weinig concurrenten gebruik van
maken.
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Sociale Media
Vrijwel geen enkele concurrent is goed vertegenwoordigd op de sociale
media. LensBestel.nl zit momenteel op Twitter, YouTube, Facebook en
Hyves. Komende tijd bouwen we onze activiteiten hierop verder uit.

Design
Op een paar uitzonderingen na, blijven de meeste concurrenten achter
als het gaat om online marketingmateriaal. Ook het design van de
website valt daaronder. Zelf streefden we ernaar om een aansprekend
design en aantrekkelijke huisstijl te maken die past bij onze moderne
manier van ondernemen.

Content
Een van de grootste gebreken van de verkoop van lenzen via internet is
momenteel beschikbaarheid van informatie over contactlenzen. We
doen ons best om dit gat te vullen door goede content te ontwikkelen in
samenwerking met gediplomeerde optometristen. Het resultaat hiervan
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is te zien in onze uitgebreide catalogusinformatie, opticien-zoeker, onze
weblog in het gedeelte Over Lenzen en nog te ontwikkelen tools.

Assortiment
We kozen ervoor een long tail strategie te hanteren met een breed
aanbod in onze webshop. Op dit moment zijn we bezig met het
uitbreiden van ons assortiment, zodat we zoveel mogelijk
nicheproducten kunnen aanbieden.

Service
Het is misschien een dooddoener, maar de klant is koning. Zoals zoveel
mensen, ergeren wij ons als consument maar al te vaak aan de slechte
klantenservice bij bedrijven. Daarom zetten wij de klant echt centraal en
zorgen wij ervoor dat we voor hen goed bereikbaar zijn. Klanten kunnen
zowel voor feedback als inhoudelijke vragen bij ons terecht. Daarbij is
de insteek om niet naar korte termijn winsten te kijken – door
bijvoorbeeld de schuld bij de klant te leggen – maar om naar de
maximalisatie van de waarde van een terugkomende klant te kijken.

Financiën
Voor de financiën keken we allereerst
naar de verwachte kostenstructuur. Als
online onderneming zit je bijvoorbeeld
niet met huisvestings- of
personeelskosten. Dat is ook nodig
gezien de lage marges die voor verkoop
via internet worden gehanteerd.
Daarnaast hebben wij vrijwel geen vaste
kosten door onze moderne manier van
werken. We werken namelijk met veelal
gratis Web 2.0 tools; meer daarover in
hoofdstuk 4.
Als volgende stap maakten we een berekening waarin we de
verkoopprijzen bij concurrenten vergeleken met de kosten. Hieruit bleek
dat het break-even punt voor onze onderneming op een acceptabel
niveau lag. Ook leken we persoonlijk weinig financieel risico te lopen
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omdat de investeringen erg laag zijn, natuurlijk afgezien van de tijd die
we erin steken. De initiële financiering komt volledig uit privévermogen.
Door vrijwel alles zelf te doen, konden we deze laag houden.

Tips voor een businessplan
Al met al realiseerden we ons dat niet zozeer het businessplan zelf,
maar het proces van het maken ervan veel heeft toegevoegd. Het
dwong ons rationeel en gestructureerd na te denken over ieder aspect
van ons idee en het hielp ons om de visie en missie scherp te krijgen.
Ter afsluiting van dit hoofdstuk zetten we nog een aantal waardevolle
lessen en praktische tips bij elkaar:
• Stel eerst een kritisch businessplan op en bekijk daarna hoe je
internet kunt inzetten ter ondersteuning, en niet andersom.
• Traditioneel komt een internetstrategie voort uit een businessplan. In
het geval van de meeste webwinkels is het echter verstandig om de
internetstrategie als rode draad door je plan te laten lopen.
• Praat met mensen binnen en buiten de branche over je idee, luister
goed en neem de waardevolle zaken op in je businessplan.
• Denk continu na over je onderscheidende vermogen, je ‘competitive
advantage’ en toegevoegde waarde in de markt.
• Neem de tijd voor het schrijven van een businessplan. Het
denkproces helpt je om je idee verder te ontwikkelen en je gedachten
te structureren.
• Pas het boekhoudkundig principe toe; mogelijke winsten zo laag
mogelijk inschatten en mogelijke kosten zo hoog mogelijk inschatten.
• Maak altijd een plan B. Je heb er dan al over nagedacht en staat
minder snel voor verrassingen als er iets anders gaat dan je had
bedacht.
• Blijf je businessplan continu ontwikkelen en veranderen. Plannen
zijn er om je er niet aan te houden. Er verandert vaak veel in de
oorspronkelijke uitgangspunten, dit moet je niet negeren.
Lees ook de online versie van het hoofdstuk ‘Businessplan en
internetstrategie’ en de reacties op dit artikel.
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3. Administratie en leveranciers
Administratie wordt meestal geassocieerd met saai werk en met
onnodige rompslomp die niet bij echt ondernemen hoort. Het bijhouden
van kosten en baten, het voeren van de belastingadministratie en het
afschermen van risico’s zijn echter onmisbare onderdelen van goed
ondernemerschap. Voor LensBestel.nl bleek administratie daarnaast
nodig voor het aangaan van relaties met leveranciers, voor de planning
en voor goede presentaties.

Opstarten van de administratie
Je hebt een prachtig businessplan geschreven, waarin het droomidee
tot in de puntjes staat beschreven. De cijfers kloppen, je hebt tijd
vrijgemaakt en met goede moed wil je ‘je ding gaan doen‘, maar eerst
moeten er bepaalde zaken geregeld worden. Waar begin je? Natuurlijk
bij de Kamer van Koophandel!

Kamer van Koophandel
Het bezoek aan de Kamer van Koophandel (KvK) is de eerste officiële
handeling voor je onderneming. Neem de tijd voor je bezoek aan de
Kamer van Koophandel. Er moeten veel gegevens worden ingevuld en
de verwerking hiervan kan even duren. Breng je businessplan en
geschatte financiële cijfers mee, zodat je alle nodige gegevens
voorhanden hebt. Deze worden onder meer gebruikt voor het inschrijven
in het handelsregister en zijn handig als je je tegelijkertijd bij de
Belastingdienst aanmeldt. Dat scheelt je een extra bezoek aan een
ander kantoor.
Als dat nodig is, kun je tegelijk een adviesgesprek aanvragen met
iemand van de Kamer van Koophandel of de Belastingdienst. Daarnaast
houdt de Kamer van Koophandel regelmatig informatiebijeenkomsten
met verschillende thema’s. Mede vanwege onze bedrijfskundige
achtergrond hadden we zelf geen behoefte aan gesprekken bij de
Kamer van Koophandel. Daarnaast wisten we uit ervaring dat de Kamer
van Koophandel nog geen optimale informatieverschaffing heeft voor
internetondernemingen.
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Belasting
Vanaf de eerste seconde dat je onderneming is ingeschreven bij de
belastingdienst, is deze belastingplichtig. Hou vanaf deze seconde alles
bij en bedenk op welke manier je het overzichtelijk maakt. Zelf kozen we
ervoor om alle gegevens online te bewaren. We scannen veel in en
houden daarnaast een offline vergaarbak ter referentie. Op de site van
de Belastingdienst vind je terug wat je precies moet bewaren, wat je bij
de belastingaangifte moet invullen en of je vrijstelling hebt als kleine
ondernemer. Het belangrijkste voor ons was:
• bewaren van alle inkoopbonnen: voor terugvragen BTW;
• bijhouden van alle inkomsten: voor betalen BTW;
• kiezen van de bank (ondersteuning van internetbankieren en iDeal);
• inplannen van één dag voor belastingaangifte: doordeweeks, in
verband met de belastingtelefoon;
• alle bonnetjes bij elkaar houden, gesorteerd op datum;
• alles (in-) kopen op naam van de onderneming, altijd betalen vanaf de
bedrijfsrekening;
• realiseren dat er veel aftrekbaar is, bijvoorbeeld: laptop voor
webonderneming of het inrichten van een thuiswerkplek.
Belastingaangifte is in Nederland erg goed geregeld. Je wordt
automatisch benaderd en geïnformeerd over wat je wanneer moet
aangeven. Je krijgt hier netjes een herinnering van en als je vragen
hebt, kun je altijd terugvallen op experts. Leuker kunnen ze het niet
maken, maar door het gemak wel aangenaam. Administratie wordt
bovendien stukken aantrekkelijker als je de aangifte ziet als een
periodieke check op je financiën, waarin je direct zicht hebt op je winst
en waarbij je ondersteuning hebt van professionals.

Digitaal administreren
Er zijn veel handige boekhoudpakketten beschikbaar om je administratie
direct elektronisch bij te houden, zoals King of Exact. Deze pakketten
zijn meestal zelfs direct aan een bankrekening te koppelen, zodat alles
automatisch wordt berekend. Aan het gebruik van dergelijke pakketten
hangt wel een prijskaartje. Daarom is het nodig om in te schatten of het
pakket in de startfase van je onderneming voldoende gemak toevoegt.
Daarnaast is er nog de mogelijkheid om je administratie direct bij een
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accountantskantoor - bijvoorbeeld CTRL van Deloitte - onder te
brengen. Het voordeel hiervan is dat er een accountant meekijkt.
Voor LensBestel.nl kozen we ervoor om, als onderdeel van de
Scenario’s, nog geen pakket te gebruiken. Mede door het ontbreken van
complexiteit vindt onze administratie nu grotendeels plaats in Google
Docs. Hier delen we alle documenten met elkaar en maken we zeer
geregeld back-ups. Ook voerden we een ‘geavanceerd’ label-systeem
in, zodat het duidelijk is wat afgehandeld is, wat betaald moet worden en
wie wat doet. In het volgende hoofdstuk komen we uitgebreid terug op
het werken met Web 2.0 tools, zoals Google Docs en Google Apps.
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Kiezen van partners en leveranciers
Een onderneming start je niet alleen. Je hebt naast klanten altijd relaties
met andere partijen. Denk aan de bank, leveranciers, verzekeraars,
concurrenten, weblogs, het fulfillmentbedrijf, pakketdiensten enzovoort.
Bijna voor alle partijen geldt dat de samenwerking een win-win situatie
moet opleveren. Hoe ga je hiermee om en wat voeg je toe?

De bank
Als je miljoenen wilt verdienen met
je webshop, moet je wel een plek
hebben om deze miljoenen op te
slaan. Gelukkig is er sinds jaar en
dag een mooi bedrijfsconcept: de
bank. In Nederland zijn er banken
die speciale
ondernemersrekeningen bieden
met veel voordelen voor een
startende onderneming. Zelf kozen we vrij snel voor de Rabobank. Deze
keus maakten we voornamelijk omdat de filosofie van de Rabobank ons
sterk aansprak. Deze bank is coöperatief, groen, betrouwbaar en denkt
met de klant mee. Daarnaast biedt de Rabobank veel starterskorting,
heeft deze veel vestigingen en biedt deze goede begeleiding. Het feit
dat Rabobank iDeal Lite aanbiedt met lage transactiekosten van
ongeveer 65 cent en met goede technische documentatie, speelde ook
mee bij onze keuze.
De methode van internetbankieren bij de Rabobank sprak ons vanaf het
begin erg aan. Deze is overzichtelijk, actueel en heeft een goede
zoekfunctie. Omdat we ervoor kozen om de bank leidend te maken voor
de belastingaangifte, was dit voor ons een belangrijk punt.

Verzekering
Ook de keuze voor de verzekeringsmaatschappij was snel gemaakt. Na
veel vergelijkend onderzoek en de aanvraag van meerdere offertes,
kozen we voor Interpolis, dat onderdeel is van de Rabobank. We
vroegen de offertes aan met een zeer specifieke verzekerbehoefte. Het
is zeer aan te raden om vóór het leveren van je producten of diensten
een verzekering af te sluiten. Vooral als je nog geen BV hebt en
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persoonlijk aansprakelijk bent voor alle handelingen van je
onderneming, wil je geen groot risico lopen. Voor ons was
aansprakelijkheid de belangrijkste te verzekeren factor. Alhoewel er
alleen sprake is van productaansprakelijkheid, hebben we alle mogelijke
overige aspecten verzekerd. Denk daarbij aan schade aan derden
tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Als je dus per ongeluk een
onbetaalbare vaas uit de Ming-dynastie omgooit bij een bezoek aan een
leverancier, wordt deze via de zakelijke verzekering vergoed.
Bespreek al je wensen al bij de aanvraag van een offerte en laat
duidelijk zien waar je behoefte ligt. Om problemen achteraf te vermijden
lieten we ook bij het afsluiten van de verzekering zwart op wit onze
eisen optekenen. Verder betrokken we de manier waarop verzekeraars
op onze eisen reageerden bij ons keuzeproces. Voor informatie over
welke verzekering we nodig hadden, wonnen we onder meer advies in
van een expert uit de optiekbranche en een persoonlijk contact uit de
verzekeringswereld.

Leveranciers
Het vinden en binden van leveranciers
bleek één van de grote uitdagingen te
zijn. Dit terwijl het ons logisch leek dat
leveranciers graag hun spullen
verkopen. Het was een eye-opener dat
leveranciers bij kleine startende
afnemers juist een dominante rol
hebben.
Leveranciers bepalen of je bij hen mag
inkopen, tegen welke condities en tegen
welke prijzen. Naarmate je meer bestelt
en dus meer winst genereert voor leveranciers, verandert deze relatie
geleidelijk.
Naast deze ontdekking, speelde bij ons de vraag in hoeverre je als nietopticien optische producten mag inkopen. Gelukkig hadden we hiervoor
een duurzame oplossing, die juist de basis was van ons idee.
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Die oplossing zochten we onder meer in relaties met meerdere
optometristen en opticiens, zodat we de inhoud van de webshop continu
kunnen bewaken op kwaliteit. Hieruit kwam bijvoorbeeld het advies voort
om op alle plekken op de site te vermelden dat men voor oogcontroles
naar een optometrist, oogarts of opticien moet.
De belangrijkste vraag bij het aangaan van de relaties met onze
leveranciers was “what’s in it for them?” Om deze vraag goed te
beantwoorden, zijn onderstaande acties behulpzaam:
• Maak een heldere bedrijfspresentatie met je visie en
onderscheidend vermogen.
• Maak een lijst van je Unique Selling Points richting consument maar
ook richting je leverancier.
• Bedenk welke punten in je CV erop wijzen dat je onderneming een
succes wordt.
• Stel een gedegen (financiële) schatting op met verwachte
omzetgroei en een tijdsplanning.
• Stel een lijst samen van punten waarop je de leverancier gaat helpen
verdienen.
• Plan een gesprek met de leverancier waar je jezelf en bovenstaande
punten presenteert.
• Wees brutaal, maar niet té brutaal. De leverancier moet ervan
overtuigd zijn dat je er voor 100% voor gaat.
• Maak een plan B als de leverancier geen relatie met je wil aangaan.
Wie benader je dan?
Wellicht vind je hierboven geen gouden oplossing voor het aangaan van
de relatie met je leverancier. Bedenk echter dat dit juist het spel is dat je
tot ondernemer maakt en dat het uiteindelijk voor beide partijen simpel
een kwestie is van “what’s in it for me?”. Zoek de oplossing bij jezelf als
je niet aan een leverancier kunt komen.

Conclusie en tips
Administratie is een noodzakelijke activiteit. Zonder een gedegen
administratie kan je onderneming niet bestaan. Als je je administratie
goed inricht, kost het je bovendien nauwelijks moeite om deze bij te
houden.
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Het levert je zelfs voordelen op, zoals inzicht in je cijfers, feeling met je
business (inkomsten en uitgaven) en een verantwoording naar je
relaties, zoals leveranciers.
Als ondernemer ben je een netwerker die een goed team van
organisaties om zich heen verzamelt en hier een duurzame relatie mee
opbouwt. In het begin moet je je in dit netwerk bewijzen. Bereid jezelf
daarom voor op tegenslagen, leveranciers die niet met je in zee willen
en onderhandelingen met verzekeraars. Bedenk dat ieder lid van het
netwerk wil weten wat je voor hem kunt betekenen en maak een heldere
bedrijfspresentatie, waarin je deze punten uiteenzet.
Voor de administratie en het opbouwen van relaties hebben we de
volgende tips:
• Plan een specifieke dag in voor het inschrijven bij de KvK en het
aangeven van belasting.
• Houd vanaf het begin alle administratie bij.
• Lees je goed in op de site van de Belastingdienst.
• Zie administratie als een noodzakelijk goed waardoor je scherp blijft
kijken naar je plan.
• Bedenk hoe je gaat administreren en wanneer plan B en plan C
ingaan. Met meer financiële middelen wordt het uitbesteden aan een
accountant een optie.
• Zet voor jezelf helder op een rijtje wat je USP’s zijn.
• Bedenk wat je te bieden hebt aan je relaties en maak helder wat je
van hen verwacht.
• Verzamel organisaties om je heen waarmee je jezelf associeert.
• Verzeker liever te vroeg dan te laat.
• Plan een gesprek met de leverancier en bereid je goed voor.
• Wees brutaal, jij moet jouw deel van de ‘win’ verzekeren.
• Bedenk dat er geen ‘truc’ is om leveranciers te binden.

Lees ook de online versie van het hoofdstuk ‘Administratie en
leveranciers’ en de reacties op dit artikel.
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4. Samenwerken 2.0
’ Slimmer Werken’, ‘Het Nieuwe Werken’ en ‘Werken 2.0’: het zijn
inmiddels bekende begrippen die allemaal duiden op een andere manier
van werken. Hierbij horen vaak plaats- en tijdonafhankelijkheid, gebruik
van 2.0-technologieën en een constructieve cultuur. Voor LensBestel.nl
zijn we bewust modern te werk gegaan, mede omdat dit de enige
manier was om goed met elkaar te communiceren en samen te werken.

Filosofie achter Samenwerken 2.0
Voor moderne organisaties is het
nieuwe werken inmiddels gesneden
koek, terwijl veel traditionele
organisaties worstelen met de eerste
stappen. Voor LensBestel.nl speelden
cultuur, de manier van communiceren,
urgentie, gewenning en gemak een zeer
grote rol. Het draaide niet - zoals vaak
wordt gedacht - om de tools.

Constructief samenwerken
Het belangrijkste aspect van onze samenwerking is de balans die we
continu zoeken tussen een kritische houding naar elkaars ideeën en
vertrouwen in elkaars visie. De filosofie die hieraan ten grondslag ligt is
dat we elkaar als gelijkwaardig eigenaar zien en dat we synergie
creëren door het optimaal benutten van onze talenten. Onze
‘bedrijfscultuur’ is erg open en zorgt ervoor dat we reageren op elkaars
ideeën. Ondertussen bieden we elkaar de ruimte om ‘ons ding te doen’
en de daarbij horende fouten te maken. Deze basis van constructief
samenwerken zonder hiërarchie of controle, is essentieel voor het
nieuwe werken en noodzakelijk om snel te kunnen schakelen. Deze
processen vertaalden we vervolgens in de inrichting van onze digitale
middelen.
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Altijd online
Van een webondernemer wordt toch wel
verwacht dat hij of zij internet ademt en
leeft. Dat beeld gaat zeker voor ons op.
De chatlogs in onze Gmailaccounts
tellen duizenden conversaties en het
idee van de webshop voor lenzen
communiceerden we zelfs voor het
eerst via Google Talk op de Android
telefoon tijdens het doen van de
boodschappen. Dit altijd online zijn,
heeft tot gevolg dat we onze ideetjes
steeds direct kunnen delen en dat we er continu mee bezig zijn. Een
mogelijk nadeel van altijd online zijn is dat je weinig rust in je hoofd hebt,
je bent altijd bezig met denken. Dit was vooral in het begin – tijdens de
brainstormfase - het geval.

Asynchrone communicatie
Zoals eerder beschreven, hebben wij allebei naast onze webwinkel een
fulltime baan en een actief sociaal leven. Dit zorgt ervoor dat onze
werktijden meestal niet met elkaar overeenkomen. Na verloop van tijd
veranderde het sparren over ideeën meer in ‘mededelen’ in plaats van
‘overleggen’. Hiervoor spraken we stilzwijgend af de offline functie van
Google Talk te gebruiken. Typ alles wat je wilt naar een offline persoon
en hij krijgt het bericht zodra hij of zij online komt. Deze asynchrone
communicatie heeft als voordeel dat je inhoudelijk beter kunt reageren,
even dingen kunt nakijken en vervolgens je input kunt leveren. Het
accepteren van deze manier van communiceren plaatst ook geen druk
omdat je weet dat je altijd antwoord krijgt zodra de ander er tijd voor
vindt.

Duurzaamheid
Tot slot vinden wij het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te
ondernemen. Dit doen we door bij onszelf te beginnen. Bij iedere stap
denken we na of het ‘groener’ kan. Onze verpakkingen zijn eco-friendly,
we gaan zuinig om met logistiek, facturen komen alleen per mail binnen
en onze boekhouding kent geen papier. Het is nu nog een kleine dienst
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voor de wereld, maar door de groene insteek nu al in onze
bedrijfsvoering te verwerken en ons er bewust van te zijn, zorgen we
ervoor dat wij bij groei van LensBestel.nl ook milieuvriendelijk kunnen
blijven.

De praktijk
In de praktijk konden we gelukkig veel van onze ideeën verwerken. Wel
kwamen er continu aanpassingen en verbeteringen om de ‘schwung’ en
de strakke communicatie in het bedrijf te houden. Omdat we al redelijk
goed op de hoogte waren van het 2.0 werken, verliep het implementeren
van steeds meer tools zonder problemen.

Tools
Vanaf de eerste dag gebruikten we verschillende tools. We begonnen
niet met alles tegelijk, maar pasten de ‘cross the bridge when we’re
there’-methode toe. Steeds als er behoefte was aan ondersteuning van
een proces, probeerden we meerdere tools uit in korte pilots. Daarnaast
maakten we duidelijke afspraken over welke activiteiten in welke tool
zouden plaatsvinden. Zo zorgden we steeds voor het gebruik van de
best passende tool. Het grote voordeel van de huidige samenleving is
dat je veel gratis en open source mogelijkheden hebt.
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Going Google
Google was in onze bedrijfsvoering altijd de rode draad. Steeds weer
bleek dat de best passende tool van onze favoriete gigant afkomstig
was. De eerste stap die we zetten na het verkrijgen van het domein en
de hosting, was het instellen van een goed mailsysteem. We kozen al in
de eerste week voor Google Apps.
Enkele voordelen zijn dat je Google Docs kunt gebruiken, je mails direct
vanaf het domein kunt versturen, je al je e-mailaliassen kunt bijhouden
en daarnaast alle voordelen hebt van Gmail, zoals labels, snelheid en
grote opslagruimte.
Onze complete boekhouding vindt plaats in Apps, de afspraken met
leveranciers houden we bij in Google Calendar en onze mail is volledig
geautomatiseerd via filters. Zo kunnen we op ieder moment de status
inzien van bestellingen, klantenservicemailtjes, Analytics en AdWords.
We gebruiken daarbij de volgende labels:
• Bestelling: Deze status ontvangen alle mailtjes met bestellingen die
vanuit Magento worden verstuurd.
• Afgeleverd: Dit label wijzen we toe aan bestellingen die na fulfillment
zijn verzonden via TNT.
• Belasting: Alle facturen krijgen dit label zodat we ze bij
belastingopgave gemakkelijk kunnen verzamelen.
• Besteld: Nadat een bestelling is binnengekomen, kopen we de
producten in bij de leverancier.
• iDeal: Alle controlemailtjes verzonden door iDeal met daarin de
betalingsinformatie.
• Klantenservice: Alle mailtjes die naar onze klantenservice worden
gestuurd.
• Niet Betaald: Alle bestellingen die via overschrijving worden betaald,
ontvangen deze status totdat de betaling is ontvangen.
• Sociaal: Alle berichten vanaf onze Hyves-, Facebook, Twitter- of
YouTube-accounts.
• Inkoop: Alle mailtjes van de leveranciers en ons magazijn.
• Partner: Mails afkomstig van onze zakelijke contacten, zoals websites
en onderzoeksbureaus.
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Google Reader
Daarnaast maken we uitgebreid gebruik van Google Reader voor het
bijhouden van vakliteratuur (zoals Frankwatching) en specifiek nieuws
over de optiekbranche. Doordat we allebei deze RSS-reader gebruiken,
kunnen we snel en overzichtelijk artikelen met elkaar delen die
interessant zijn voor LensBestel.nl. Daarnaast gebruiken we deze
reader in combinatie met Google Alerts om bij te houden wat er over
LensBestel.nl gezegd wordt (brand monitoring) en wat er op Twitter
gebeurt rondom lenzen.

Google Talk
Als laatste, maar meest gebruikte tool, hebben we Google Talk. Zonder
deze fantastische instant messenger zou de besluitvorming van
LensBestel.nl er stukken trager en minder efficiënt uitzien.
Google Talk neemt weinig ruimte in
beslag en kan ook direct vanuit Gmail
worden gebruikt. Het is zeker een
aanrader voor organisaties die met
Google Apps beginnen, omdat Talk ook
voor bedrijfsaccounts te gebruiken is
onder de eigen domeinnaam.

Telefoon
De telefoon gebruiken we voor
dringende kwesties of om ‘de betere’ ideeën met elkaar te bespreken.
Ons telefoonnummer en faxnummer hebben we geregeld via XOIP, een
op VOIP-gebaseerde dienst die zowel naar Skype als naar een
willekeurig nummer in Nederland kan doorschakelen. Faxen komen
direct in de mail binnen. Het voordeel is dat we op deze manier online
kunnen instellen wie er ‘dienst’ heeft voor de klantenservice. Klanten
betalen echter voor het 087- of 084-nummer 30 cent per minuut. Helaas
is het nog even wachten tot Google Voice beschikbaar is in Nederland.
Deze dienst van Google gaat ons vermoedelijk nog beter in staat stellen
ons telefoonverkeer te regelen.
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Magento CRM
In Magento, ons e-commercepakket, houden we de belangrijkste
gegevens bij. We hebben afgesproken dat zoveel mogelijk
communicatie met klanten over hun bestellingen via deze weg verloopt.
Omdat we alles per klant bijhouden gebruiken we dit als CRM-systeem.
We kunnen immers gelijk zien wat er is gecommuniceerd, wanneer er
contact is geweest en welke informatie aan de klant is toegestuurd.
Denk bijvoorbeeld aan facturen, verzendingen en creditnota’s.

Afspraken maken en je eraan houden
Met een veelheid aan tools is het een uitdaging om precies te weten
welke tool je waarvoor gebruikt. Het belangrijkste aan 2.0 samenwerken
en het gebruik van 2.0 tools, is dat je afspraken maakt en je eraan
houdt. We zijn zeer strikt overeengekomen welk type communicatie via
welke weg verloopt. Klantcommunicatie via Magento, leveranciers en
partners via Gmail, administratie via Google Docs, korte communicatie
via Google Talk, uitgebreider via offline Google Talk, zeer uitgebreid via
mail en urgent via SMS. Daarnaast hebben we een zekere mate van
vertrouwen die ervoor zorgt dat de ander de tijd krijgt en neemt om zijn
of haar taken uit te voeren. Bij het overschrijden van deadlines gaan we
ervan uit dat dit nodig was en dat de ander er alles aan heeft gedaan om
ze te halen. Hierdoor heerst er nog steeds een constructieve en
productieve sfeer.

Belang van context
Het is fijn dat je als ondernemer niet van 9.00 tot 17.00 uur op een
kantoor aanwezig hoeft te zijn. Juist om die reden kiezen we voor
verfrissende ruimtes voor overleg en werk. Dit hoofdstuk wordt
bijvoorbeeld nu op een balkon in het zonnetje getypt, overleg vindt vaak
plaats tijdens een heerlijke Aziatische of Turkse maaltijd, onze prijzen
zijn in één lange middag in Dudok bepaald en we hielden onze Google
Talk sessies vanuit Singapore, de trein, supermarkten en
uitgaansgelegenheden. Deze verfrissing zorgde iedere keer voor een
creatieve manier van denken, zonder je - ook fysiek - in een hokje te
bevinden. De rol van context bleek voor het bedenken van acties voor
LensBestel.nl erg belangrijk te zijn. Ondernemen moet wel leuk en
vernieuwend blijven.
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Conclusies, tips & tricks
De belangrijkste conclusie over 2.0 werken is dat het in eerste instantie
niet gaat om de tools, maar om de manier waarop je met elkaar

samenwerkt. Als deze manier constructief en vol vertrouwen is, kan dit
succesvol worden ondersteund door handige online applicaties. Het is
belangrijk om je niet door technologie te laten leiden. Er zijn zoveel
mogelijkheden dat je snel geneigd bent van alles te gebruiken. Dit kost
echter veel tijd en werkt meestal frustrerend, omdat je iedere keer moet
‘ont-leren’.
Hier volgen enkele praktische tips:
• Bij Samenwerken 2.0 gaat het om het delen van kennis, goede
communicatie en gestroomlijnde samenwerking. Het gaat niet
alleen om de inzet van 2.0 tools. Door elkaar als gelijkwaardige partner
te zien en goede afspraken te maken, zorg je voor ruimte in de
communicatie.
• Probeer zoveel mogelijk je communicatie te centraliseren en maak
duidelijke afspraken over de verschillende tools en kanalen, zodat hier
geen onduidelijkheid over is. Analyseer eerst de
communicatiebehoefte en kijk dan welke tool daarbij het beste kan
worden ingezet. Experimenteer met verschillende tools, houd pilots
en besluit daarna welke combinatie het meest geschikt is. Er is veel
gratis en veel open source.
• Accepteer dat ondernemen veel tijd kost, ga hier slim mee om door
asynchroon te werken en die tijd te plannen die je goed uitkomt.
• Varieer in context. Verfrissing van de sfeer zorgt voor verfrissing van
geest en ideeën. Daarnaast is dit altijd een goed excuus om lekker - al
dan niet exotisch - uit eten te gaan.
Lees ook de online versie van het hoofdstuk ‘Samenwerking 2.0’ en de
reacties op dit artikel.
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5. De juiste huisstijl
Het bepalen van de juiste huisstijl voor je webshop kan een kritieke
succesfactor zijn. Daarom is het van belang om goed na te denken over
wat je als onderneming wilt uitstralen en hoe dit zich vertaalt naar een
professionele huisstijl. In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste
aandachtspunten en gaan we in op het proces dat LensBestel.nl
doorliep om tot een representatieve online én offline uitstraling te
komen.

De huisstijl: wat en hoe?
Bij ‘huisstijl’ denken mensen al snel aan de visuele identiteit van een
onderneming. Toch gaat een huisstijl verder dan alleen grafische
vormgeving. Zo hangt de stijl bijvoorbeeld samen met het gedrag van de
medewerkers en de manier waarop ze communiceren met de klanten en
omgeving.

De marketingstrategie is natuurlijk mede bepalend voor de boodschap
die je af wilt geven aan je klanten. Daarom gaat het bij een huisstijl niet
simpelweg om een ‘mooi design’, maar om een afspiegeling van het
DNA van je organisatie.
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De eerste stap die we zetten voor het ontwikkelen van een huisstijl,
bestond bij LensBestel.nl uit een creatieve brainstormsessie. Daarbij
stond de vraag centraal wat we als bedrijf wilden uitstralen. We
verdiepten ons in de wensen en behoeften van de lensdragende
consument door onder meer een kleine inventarisatie in ons netwerk te
houden. Zo kwamen we al snel op onze USP’s die we vervolgens met
de huisstijl wilden uitstralen:
• Betrouwbare service: Op het gebied van service willen we ons sterk
onderscheiden, omdat hier nog veel te winnen is in de Nederlandse
optiekbranche. De service die we verlenen, is zo min mogelijk
commercieel geladen. Wij adviseren bijvoorbeeld ook over lenzen
waarop wij vrijwel geen marge maken. Daarnaast zetten we de
consument in onze communicatie centraal en verlenen we via
meerdere kanalen snelle en kwalitatieve service.
• Snelle levering: Eén van onze grootste concurrenten levert producten
vanuit Zweden. Dat betekent dat de levering vaak nogal lang op zich
laat wachten. Ons fulfillment proces is geautomatiseerd en efficiënt
gemaakt. Dat betekent dat onze producten in de meeste gevallen
binnen drie werkdagen op de deurmat liggen.
• Scherp geprijsde producten: De voornaamste reden om lenzen via
internet te bestellen, is het prijsverschil met de offline optiekzaken.
Tegelijkertijd wilden we niet uitstralen dat we ‘goedkoop’ zijn maar wel
dat we ‘voordelig’ zijn. Het woordgebruik is een belangrijk onderdeel
van het karakter van een organisatie.
Op deze manier kregen we geleidelijk een duidelijker beeld van onze
positionering. De volgende stap was het vertalen van bovenstaande
kernwaarden naar de visuele identiteit van onze onderneming. Daarbij
‘groeide’ ons design mee met het voortschrijdend inzicht dat ontstond bij
het verder uitwerken van ons businessplan en de website. Dit continue
proces zorgde ervoor dat de huisstijl goed bleef aansluiten bij de
ontwikkelingen van LensBestel.nl.

De elementen van een huisstijl: bedrijfsnaam en pay-off
Voor het gemak nemen we de bedrijfsnaam ook mee in het denkproces
van onze huisstijl. De naam LensBestel.nl is tot stand gekomen na,
wederom, een brainstormsessie. Uiteindelijk gebruikten we de volgende
redenering bij het kiezen van de naam:
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• Deze geeft direct aan wat er op de website te doen is.
• Er zit een SEO-element in (door het woord lens).
• Deze rijmt en bekt lekker, vooral in combinatie met de pay-off (slogan).
• Door .nl in de naam en de Kamer van Koophandel-inschrijving op te
nemen, communiceren we direct onze URL en geven we het belang
van internet voor onze onderneming aan.

We testten de naam in ons eigen netwerk en ontdekten dat men deze
goed kon onthouden. LensBestel.nl is overigens niet echt ‘goed
Nederlands’, maar dit maakte het volgens ons juist beter te onthouden.
Overigens kun je ‘Bestel‘ ook de betekenis van organisatie of
onderneming geven.
De pay-off maakt duidelijk wat de hoofdactiviteiten van de onderneming
zijn. Zo’n slogan dient kort en krachtig weer te geven wat men kan
verwachten. Daarnaast is het slim om je onderscheidende vermogen
hierin op te nemen. In ons geval zijn er twee belangrijke USP’s in
vermeld. De pay-off van LensBestel.nl is: ‘uw contactlenzen
betrouwbaar en snel’. Daarbij geeft het woord ‘uw’ aan dat het om
dezelfde merken gaat als men gewend is van de traditionele opticien.
Het woord ‘contactlenzen’ geeft het onderwerp van de onderneming
aan, en ‘betrouwbaar en snel’ zijn onze belangrijkste USP’s die ons
onderscheiden van de concurrentie. Bedrijfsnaam en slogan vormen
samen een sterke combinatie die duidelijk aangeeft wat de positionering
is en wat voor onderneming wij zijn.

Logo en kleurenschema
Nadat we de naam en de pay-off van de onderneming hadden
vastgesteld, keken we naar het kleurenschema en kozen we uiteindelijk
voor groen en blauw. Zoals wellicht bij velen bekend, hebben kleuren
binnen een cultuur een bepaalde betekenis, een zekere associatie en
beleving. De kleur blauw staat voor betrouwbaarheid, groen voor
duurzaamheid en transparantie. Daarnaast worden de kleuren blauw en
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groen vaak geassocieerd met hygiëne, zee, water en hemel. Bovendien
kunnen we ons met deze kleurencombinatie goed onderscheiden van de
concurrentie en komen de kleuren krachtig, opvallend en tegelijk ook
rustig over op zowel scherm als papier.
In een aantal sessies ontwierpen we het logo in Illustrator, waarbij we
rekening hielden met het gekozen kleurenschema. Een modern logo
moet herkenbaar en strak zijn en passen bij Web 2.0. Verder hielden we
er rekening mee dat het logo goed en herkenbaar op papier moest
kunnen worden afgedrukt. Er passeerden veel tinten blauw en groen de
revue voordat we de juiste vonden. Daarnaast kozen we ervoor om het
onderwerp van onze onderneming - contactlenzen - terug te laten
komen in het logo, zodat het de bedrijfsnaam verder kan versterken.

De offline communicatie
De offline communicatie van een internetonderneming is gering. In ons
geval bestaat deze uit een aantal items: briefpapier, adresstickers,
visitekaartjes en facturen. In al deze items gebruiken we het logo en het
kleurenschema als basis. We hebben het design simpel en ‘clean’
gehouden, omdat het logo zelf al krachtig genoeg is.
Hieronder is te zien hoe het briefpapier, de adresstickers en het
visitekaartje eruit zien.
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Er zijn veel contact- en bedrijfsgegevens op het briefpapier opgenomen,
zodat de consument hier altijd snel over kan beschikken. Dit sluit aan bij
de goede service waar wij voor staan. De visitekaartjes bevatten onze
belangrijkste communicatiekanalen, waaronder ook ons Twitter-account.
We twijfelden nog een tijdje of we ook een QR-code zouden opnemen,
maar besloten dit niet te doen. In onze ogen maakt de Nederlandse
consument hier nog niet genoeg gebruik van. Bovendien werd het
visitekaartje daarmee iets te druk.
De factuur verdient speciale aandacht omdat deze meegestuurd wordt
bij iedere bestelling. Het is dus het belangrijkste offline document in
onze huisstijl. Daarnaast is een factuur een extra en waardevol
contactmoment met de klant. Zoals in het voorbeeld te zien is, benutten
wij dit moment om duidelijk aan te geven wat mogelijke vervolgstappen
zijn na een bestelling. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een
review of het volgen van onze accounts op Twitter of Hyves. Daarnaast
gebruiken we het factuurmoment om de klant er opnieuw op te wijzen
dat het belangrijk is zorgvuldig met de bestelling om te gaan en ieder
half jaar op oogcontrole te gaan. Alleen dan kunnen we kwaliteit van
zorg garanderen.
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De online communicatie
Het design van de website, de e-mails en de profielen op sociale
netwerken moeten natuurlijk goed aansluiten bij het offline design (zie
ook: Multichannel marketing). Dit zorgt ervoor dat je merk nog sterker
geladen wordt en voorkomt verwarring. Verder moet je in het online
design rekening houden met aspecten als usability, SEO, conversie en
technische mogelijkheden. Houd er bij het uitwerken van je hele design
rekening mee dat je kleuren zowel offline als online goed uitkomen.

Realiseren van de huisstijl: Het ontwerpen van het design
Er zijn grofweg drie manieren om je design te laten uitwerken. Bij iedere
manier hoort een ander budget. In het geval van LensBestel.nl kozen we
ervoor om het hele design zelf te ontwikkelen. Voor ons was dit de enige
keuze in verband met het ontbreken van voldoende budget. Daarnaast
waren we zelf vrij bedreven in Photoshop en Illustrator. Voor
ondernemers met een beperkt budget en redelijke ervaring met het
maken van zowel online als offline designs kan dit een goede optie zijn.
Om hoge licentiekosten te voorkomen is het verstandiger om
bijvoorbeeld te werken met open source programma Paint Net. Een
bijkomend voordeel van zelf ontwerpen is dat je niet aan overdracht van
je idee en positionering hoeft te doen, zoals wel het geval is bij het
inschakelen van een tussenkomende partij. Een mogelijk nadeel is
natuurlijk dat je een ‘net niet’ hobby-design krijgt.
Heb je genoeg budget, dan kun je ervoor kiezen om een reclamebureau
of webdesignbureau in te schakelen (Webguide.nl,
Marketingdirectory.nl). Dergelijke bureaus kunnen je ook helpen bij je
positionering en de vertaalslag naar een huisstijl en grafisch/interactive
design voor je website. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van
zogenaamde Archetypes. Wees kritisch en probeer met positieve
feedback het design in de ‘juiste richting’ te sturen Wanneer je weinig
budget hebt en geen of weinig ervaring hebt met design, kun je als
alternatief kiezen voor crowdsourcing.
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Op websites als Odesk, 99designs en
Crowdspring kun je een omschrijving
van je positionering en businessplan
indienen. Freelancers kunnen
deelnemen aan de opdracht om voor
jou een huisstijl te ontwerpen. Iedere
deelnemer zet zijn ontwerp op de
website, waarna de opdrachtgever een winnaar kan kiezen en alleen
deze persoon hoeft te betalen. Het voordeel hiervan is dat je voor een
veel lagere prijs een grote hoeveelheid aan designs krijgt die speciaal
ontwikkeld zijn voor jouw bedrijf. Een mogelijk nadeel is dat het lastig is
om op papier te verwoorden wat je precies wilt hebben en dat kwaliteit
niet gegarandeerd is. Lees hier een praktijkcase voor het gebruik van
crowdsourcing.

Het drukwerk
Om alle offline communicatie te realiseren is het natuurlijk nodig om een
drukkerij in te schakelen. Er is een groot aanbod als het gaat om printof drukoplossingen. Daarbij verschillen ook de prijzen en de afgeleverde
kwaliteit nogal. Het is dus verstandig om een eerste selectie te maken
op basis van professionaliteit, aanbod van oplossingen en reviews van
klanten over de kwaliteit. Vervolgens kun je veel geld besparen door
meerdere offertes te laten uitbrengen door de bedrijven die je eerste
selectie hebben gehaald. We hebben een partij in de arm genomen om
onze visitekaartjes te maken, en we drukken de facturen af op onze
eigen printers.

Conclusies, tips & tricks
Het ontwikkelen van een professionele huisstijl die aansluit bij het DNA
van je eigen onderneming, is een kritieke factor voor succes. Zorg er
dus voor dat je creatief en ‘open’ nadenkt over je positionering en houd
daarbij rekening met je (marketing-) strategie en afnemers.
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Hieronder een aantal praktische tips:
• Begin met je positionering en vertaal die naar een design. Met
alleen een ‘mooi’ design kom je er namelijk niet en het effect kan
averechts zijn als je niet uitstraalt wat je biedt.
• Zorg dat je huisstijl offline overeenkomt met het online design van
je website. Dit versterkt je merk en voorkomt verwarring bij de
consument.
• Fine-tune je design en huisstijl gedurende de ontwikkeling van je
bedrijf. Het karakter verandert en de huisstijl moet meedeinen om
hierbij te blijven passen.
• Kies zorgvuldig. Als je je huisstijl laat drukken, loont het om meerdere
offertes uit te laten brengen. De grootste aanbieders zijn niet per se de
beste en hebben soms verborgen kosten . Voor LensBestel.nl lieten
we adresstickers afdrukken door Multicopy.
• Details zijn bij huisstijl erg belangrijk: de specifieke kleurtint, het
woordgebruik, de slogan en het design van de facturen dragen allen bij
aan de beleving door de consument. Laat hier dus geen kansen
liggen.

Lees ook de online versie van het hoofdstuk ‘De juiste huisstijl’ en de
reacties op dit artikel.

39

dossier webwinkel

6. Selectie e-commercepakket
Bij het starten van een webshop is het selecteren van het juiste ecommercepakket van groot belang. Ieder bedrijfsconcept heeft
specifieke doelstellingen en eisen en een andere klantbehoefte.
Hierdoor verschillen ook de benodigde functionaliteiten van bedrijf tot
bedrijf. In dit hoofdstuk bespreken we hoe je een weloverwogen keuze
maakt voor een webshoppakket. Ook laten we zien waar LensBestel.nl
op lette bij de selectie van een platform voor e-commerce.

Aanbod B2C en e-commerceplatform
Het aanbod van webshopplatformen is
behoorlijk groot. Het viel ons op dat de
pakketten qua functionaliteiten sterk van
elkaar verschillen. Daarom maakten we
een zorgvuldige selectie waarbij we
rekening hielden met zowel de korte als
de lange termijn. Een goede
pakketselectie legt namelijk de basis
voor een groeiende website die klaar is
voor de toekomst.
Het aanbod van webshoppakketten is globaal in te delen in de volgende
categorieën:

Licentiesoftware
Deze software heeft vaak uitgebreide functionaliteiten. Er wordt
professionele ondersteuning bij verleend door de commerciële
softwareleverancier. In de meeste gevallen zijn het ‘zware’ platformen
die vooral geschikt zijn voor grote ondernemingen met relatief veel geld
voor hosting, licenties, maatwerk en configuratie. Hierbij is er intensieve
samenwerking nodig met de softwareleverancier die vaak de
implementatie doet. Voorbeelden van deze software zijn: Hybris,
Intershop, Websphere, Microsoft Commerce, SANA Commerce en
Demandware.
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Open source software
De open source platformen, waarvan Magento een populair voorbeeld
is. Hierbij hoeven vaak geen licentiekosten te worden betaald. Dit maakt
het een aantrekkelijke categorie voor startende ondernemers met een
gelimiteerd budget. Voorbeelden van deze software zijn: Magento,
osCommerce, ZenCart, Prestashop en Spree. Lees in dit artikel meer
over de voor- en nadelen van open source software.

Online aanbieders
Op deze multishopplatformen maak je zonder enige technische kennis
een account aan en open je je eigen webwinkel. Een groot voordeel
hiervan is dat je al het IT-beheer uitbesteedt aan deze partij en slechts
een maandelijkse fee of een percentage van de omzet hoeft te betalen.
Voorbeelden van deze software zijn: MijnWinkel, 123webshop.nl, OneStop-Webshop en BiedMeer Webwinkels.

Commerce extensies
De hierboven genoemde drie categorieën zijn allen zogenaamde
‘dedicated e-commerceplatformen’. Dat betekent dat ze speciaal zijn
ingericht op de verkoop van producten of diensten via het internet. Het is
echter ook mogelijk om voor een bestaand Content Management
Systeem - zoals Joomla, Typo3 - een extensie/plugin te installeren,
waarmee bepaalde e-commercefunctionaliteiten kunnen worden
uitgevoerd. Dit zijn echter vaak basisfunctionaliteiten die voor de meeste
webshops niet toereikend zijn om tot een professioneel eindresultaat te
komen.

Selectiecriteria
De eerste stap bij het maken van een goede keuze bestond voor ons uit
het helder krijgen van de selectiecriteria. Dit is nodig omdat niet iedere
onderneming dezelfde eisen stelt aan de software voor de webshop. Het
is van belang om te kijken waar het zwaartepunt voor jezelf ligt. De
meest voorkomende selectiecriteria zijn:
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Functionaliteiten
Voor de meeste ondernemers vormen de geboden functionaliteiten de
belangrijkste selectiecriteria. Voor LensBestel.nl was een zeer
specifieke functionaliteit bijvoorbeeld de mogelijkheid om vanaf één
productpagina lenzen voor twee ogen te kunnen bestellen.
Dat betekende dat er een flexibel platform nodig was. In ons geval was
dat Magento. De online community van Magento biedt bovendien
honderden standaardfuncties in de vorm van extensies op het
basisplatform. De compleetheid van het standaardplatform en het grote
aanbod aan uitbreidingen, waren dus belangrijke criteria om voor
Magento te kiezen.

Flexibiliteit en schaalbaarheid
Om te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen, is het van
belang dat een platform flexibel en schaalbaar is. Als je weet welke
functionaliteiten je waarschijnlijk in de toekomst nodig hebt, kun je een
platform zoeken dat hierop aansluit. Zo voorkom je dat je later opnieuw
moet investeren in een ander platform. Ook hier onderscheidt Magento
zich positief doordat het een MVC-platform is. Zonder dat je maatwerk
verloren gaat, kun je gemakkelijk upgraden naar nieuwe versies en
gebruikmaken van nieuwe functionaliteiten. Toen LensBestel.nl startte
was Magento functioneel een stuk minder uitgebreid dan nu. Dankzij de
flexibiliteit draaien we momenteel de nieuwste versie van Magento,
zonder dat er werk verloren is gegaan.

Prijs/kosten
Na de geboden functionaliteiten en de flexibiliteit van het platform,
waren de kosten voor ons een belangrijk issue. Vanwege het beperkte
budget kozen we voor open source software, waarbij wij geen
licentiekosten hoeven te betalen. Na een korte vergelijking viel de keuze
toen weer op Magento. Volgens ons is alleen dit pakket momenteel
professioneel en volwassen genoeg voor de webwinkel die wij voor
ogen hebben. Verder zijn de kosten van hosting en onderhoud zeer
beperkt.
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Service & support
Een ander selectiepunt betrof de geboden service en ondersteuning.
Omdat wij genoeg kennis in huis hebben om bij problemen zelf naar een
oplossing te zoeken, was dit voor ons echter minder van belang dan de
overige criteria. Wij kwamen er al vroeg achter dat er op internet een
uitgebreide documentatie beschikbaar is over Magento. Daar maakten
wij dankbaar gebruik van toen we te maken kregen met een aantal
bugs.

Gebruiksvriendelijkheid
Gebruiksvriendelijkheid kent twee dimensies: die voor de bezoeker en
die voor de beheerder. Idealiter zoek je naar een pakket dat optimaal
kan worden ingericht om aan de best practices voor usability te voldoen.
Daarnaast moet de backoffice waarin je de orders en producten beheert,
natuurlijk snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Ook hier scoorde Magento
het best onder de Open source software.

Conclusie, tips & tricks
Nadat we aan de hand van het ondernemingsplan van LensBestel.nl
een goede selectie hadden gemaakt van bovenstaande criteria, viel de
keuze al snel op Magento. Met name het feit dat het een open source
pakket is - zonder licentiekosten en met de beschikking over honderden
functionaliteiten - gaf bij ons de doorslag. Zowel tijdens de ontwerp- en
implementatiefase als tijdens de operationalisering heeft Magento zich
voor ons iedere keer weer bewezen.
We hebben de volgende tips voor het maken van een overwogen
softwarekeuze:
• Bepaal eerst de criteria die voor jouw selectie belangrijk zijn en maak
daarna pas een vergelijking en uiteindelijke selectie.
• Lees het rapport van Forrester voor een uitgebreide vergelijking van
licentiesoftware B2C platformen.
• Kijk naar de websites van concurrenten en probeer te achterhalen
welk platform zij gebruiken. Zij hebben tenslotte (als het goed is) al
bewezen dat het platform aansluit bij de behoefte van de klant en de
organisatie.

43

dossier webwinkel

• Maak een waarschijnlijkheidsanalyse voor de toekomst; welke
functionaliteiten verwacht je later nodig te hebben?
Lees ook de online versie van het hoofdstuk ‘Selectie ecommercepakket’ en de reacties op dit artikel.
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7. Technische en functionele realisatie
Hoe kom je van een standaard Magento webshop tot een op maat
gemaakte gebruiksvriendelijke webshop die in lijn is met je strategie en
marketing? Usability en doelgroepgericht denken waren bij
LensBestel.nl de uitgangspunten bij de technische en functionele
realisatie. In dit hoofdstuk bespreken we hoe het proces van technische
realisatie precies verliep en tegen welke punten we daarbij aanliepen.

Technische realisatie van een webshop
Onder technische en functionele realisatie verstaan we het
programmeerwerk dat nodig is om te komen tot de webshop die je voor
ogen hebt. Hoewel programmeren door sommige mensen als een
weinig uitdagende, simplistische en uitvoerende taak wordt gezien, heeft
het veel invloed op de site en bevat het een aantal strategische keuzes.
Uiteraard is het daarbij van belang om altijd je klant in gedachten te
houden. Bij LensBestel.nl was de rolverdeling zo dat één van ons het
programmeerwerk deed, terwijl de ander constant de belangen van de
klant behartigde. Op die manier ontstond er een goed samenspel
waarbij resultaat gegarandeerd was.
Enkele onderwerpen waarmee we tijdens het programmeren rekening
hielden waren:

Usability
Over het vermogen om vanuit de gebruiker te denken is meer dan
genoeg gepubliceerd. Het gaat er niet alleen om dat de website
functioneel aan de behoefte van de klant voldoet, maar ook dat er best
practices worden doorgevoerd. Uit onze gebruikersonderzoeken en de
data van Google Analytics blijkt dat er weinig problemen zijn met de
gebruiksvriendelijkheid van onze website. Toch kan het altijd beter en
hebben we plannen voor geavanceerde adviestools en meer real-time
uitleg bij onze formulieren.
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Zoekmachineoptimalisatie
Bij het programmeren speelt ook
zoekmachineoptimalisatie een
belangrijke rol. We bouwden onze code
zo ‘clean’ mogelijk op. Vrijwel alle
pagina’s zijn honderd procent W3Cvalide. Verder hielden we bij
bijvoorbeeld het maken van title tags en
de opmaak rekening met de best
practices voor SEO. Het is weliswaar een tijdrovende taak, maar SEO
zorgt voor een optimale opname en vindbaarheid in de zoekmachines.

Technische eisen
Het is van belang om rekening te houden met technische eisen voor
browser compatibility, hosting en koppelingen met externe systemen en
te installeren extensies.

Betrouwbare hosting
voor uw webwinkel
De bereikbaarheid, veiligheid en snelheid van een webwinkel zijn van groot belang om bezoekers
zorgeloos te laten winkelen, bestellen en afrekenen. 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Omdat geen winkel hetzelfde is, bieden wij ruime mogelijkheden beginnend bij voordelige
shared hosting pakketten voor startende of kleinere webshops tot aan dedicated hosting
voor grotere webwinkels met specifieke eisen omtrent de beschikbaarheid, maatwerk,
koppelingen en performance.

Wilt u weten wat Nines voor u kan betekenen? Klik hier.
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Met name hier heeft er veel dubbel werk plaatsgevonden voor onze
webshop omdat deze alleen in Firefox getest was. Net vóór livegang
bleek deze niet compatibel te zijn met andere browsers. Het was voor
ons een belangrijke les om het programmeerwerk tijdig te testen in de
meest gebruikte browsers. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld Browsershots.

De huisstijl
Zorg dat al je programmeerwerk in lijn is met de online en offline
huisstijl die je hebt ontworpen voor je bedrijf (zie ook hoofdstuk 5).

Uitvoerbaarheid
De uitvoerbaarheid van het programmeerwerk en met name de tijd die
daarvoor nodig is, speelt een belangrijke rol. Zie ook prioritering van
programmeerwerk hieronder.

Prioritering van programmeerwerk
Alhoewel we aardig wat kennis hebben
van programmeren, zijn we geen
professionele programmeurs. Naast
programmeren hadden we nog veel
andere dingen te doen. Het was niet
onze bedoeling om Magento tot
maatwerk te vervormen en diep in de
kern ervan door te dringen. We hielden
voor het programmeerwerk een strakke planning aan. De insteek was
dat de website aan onze hoge eisen zou voldoen, maar we hadden een
heldere prioritering en afstemming over de hoeveelheid tijd die dit in
beslag mocht nemen.
Gedurende de maanden waarin we programmeerden, verschoven veel
issues van prioriteit. We hielden in Google Docs (zie hoofdstuk 3, Going
Google) goed bij wat er precies moest gebeuren – ook wel een roadmap
genoemd - en wat de geschatte tijd was. Na het voltooien van de
meeste klussen met de hoogste prioriteit, begonnen we aan die met de
volgende prioriteit. Deze zijn allemaal vóór livegang opgelost, wat
overigens vijf keer tot uitstel leidde. Voorbeelden van hoge prioriteit zijn
‘twee ogen in één bestelformulier’ en ‘geen onnodige stappen in het
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bestelproces’. Lagere prioriteit is bijvoorbeeld ‘logo van fabrikant bij
ieder product’ of ‘facturen in huisstijl’. Klussen met de laagste prioriteit
zijn de tagcloud, nieuwsbrief en chatfunctie op de site.
Op dit moment bevinden zich nog veel ‘nice-to-have functionaliteiten’ in
de Docs, waarbij we het iedere keer weer jammer vinden dat daar te
weinig tijd voor is. De ‘nice-to-haves’ worden nu sporadisch opgepakt en
gefaseerd geïmplementeerd.

Uitbesteden
De kennis van programmeren en onze creativiteit zorgden ervoor dat
negenennegentig procent van de issues kon worden opgelost. Er waren
echter ook twee grotere problemen waar we geen goede oplossing voor
hadden. Nadat we enkele weken geprobeerd hadden om ook deze
issues op te lossen, besloten we een deel van het budget in te zetten
om een freelancer in te huren met kennis van de kernfunctionaliteiten
van Magento.
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Allereerst zochten we in onze netwerken, waaronder LinkedIn. Dit
leverde drie resultaten op. Zo vonden we iemand in de VS en een jonge
programmeur. Helaas konden ook zij de issues niet oplossen en zochten
we verder naar professionele uitbesteding. We hoorden goede verhalen
over programmeurs uit India en Vietnam en besloten op een paar sites
een oproep te plaatsen met een heldere uitleg over het op te lossen
issue en het bijbehorende budget. We gebruikten hiervoor de sites
Freelancer.com en oDesk.com.
Op onze oproep kregen we relatief veel respons. In alle gevallen was
het echter lastig in te schatten of het probleem ook daadwerkelijk kon
worden opgelost, mede door de cultuurverschillen. De meeste lowbudget programmeurs bleken toch meer expert te zijn op het gebied van
PHP en niet op het gebied van Magento. Dit leidde er uiteindelijk toe dat
we de oplossing toch zelf bouwden ondanks dat dit veel tijd heeft
gekost.

Usability
Er zijn al veel artikelen geschreven over usability. Wij belichten
hieronder hoe wij hiermee omgingen en waar we afweken van alle
goede adviezen die we kregen. Usability betekende voor ons het
volgende:
•
•
•
•

De klant moet intuïtief kunnen navigeren.
De site moet qua bestelproces lijken op wat de klant gewend is.
Een ‘contactoptie’ moet altijd zichtbaar zijn.
Er moet één pagina zijn waar de klant informatie over het product krijgt
en op ‘bestel’ kan klikken.

• Informatievoorziening moet overal optimaal en transparant zijn,
aangezien dit in de huidige setting van de markt nog ontbreekt.

Uren steggelen en verplaatsen in de klant
Er gingen urenlange discussies vooraf aan het vervolmaken van onze
usability. We begonnen vrijwel altijd met een schone lei en een simpele
vraag, bijvoorbeeld: “Als we het bestelproces opnieuw konden uitvinden,
hoe zou dan het ideaal eruit zien?”. Dit bracht vervolgens interessante
discussiepunten en vragen naar boven zoals: “In welke volgorde moeten
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de velden staan?”, “Waar en hoe vaak
moeten we de klanten eraan herinneren
dat ze hun ogen moeten controleren?”,
“Op welke manier komt de klant tot de
keuze en bestelling van zijn product?”.
De brainstormprocessen vonden vrijwel
altijd plaats als we fysiek bij elkaar waren.
Zo was het een stuk gemakkelijker om uit
te tekenen wat we bedoelden, dan als we
dat via internet zouden doen. Vaak lagen
er dan tientallen A4tjes met krabbels en
kwamen er voorstellen uit voor bestelprocessen of productpagina’s die
net iets van elkaar verschilden. Alhoewel we hier veel tijd aan kwijt
waren, leverde het wel een geoptimaliseerd proces op waar de klant met
een minimaal aantal klikken het product kan bestellen en betalen.
Omdat we niet vanuit de techniek dachten, vreesden we de realisatie.
We merkten echter dat de wijze woorden van onze omgeving steeds
weer waar bleken: “techniek is het probleem niet”.

Conclusie, tips & tricks
De in-house technische en functionele realisatie van LensBestel.nl
zorgde ervoor dat er nu een gebruiksvriendelijke webshop staat.
Desalniettemin kende dit proces veel beren op de weg, waardoor de
uiteindelijke lancering van de site behoorlijke vertraging opliep.
Aangezien je nooit klaar bent met het bouwen aan je webshop en je
continu moet blijven vernieuwen, staan ons waarschijnlijk nog meer
uitdagingen te wachten. Het beschreven proces en de aandachtspunten
daarbij, helpen om deze uitdagingen aan te gaan!
Tot slot, nog enkele tips voor het ontwikkelen van een webshop:
• Redeneer vanuit je klant en kijk hoe voor hem de ideale webshop
eruit zou zien. Gebruik deze informatie bij de keuzes tijdens het
realiseren van de webshop. Maak hiervoor bijvoorbeeld gebruik van
Customer Journeys.
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• Breng een prioritering aan in de functionaliteiten van de webshop.
Focus je daarbij eerst op de meest belangrijke functionaliteiten - de
‘must-haves’ - waarna je deze voorzichtig uitbreidt met minder
belangrijke functionaliteiten, de ‘nice-to-haves’.
• Schrijf alle ‘nice-to-haves’ op. Ze komen later zeker van pas. Als je
ze niet nu kunt implementeren, komt het misschien later wel.
• Zorg dat je tijdens het ontwikkelproces regelmatig feedback krijgt van
zowel experts als je toekomstige klanten. Dit zorgt ervoor dat je de
juiste beslissingen neemt en het voorkomt een hoop onnodig werk.
• Bepaal voor jezelf de ‘cut off point’ wanneer je gaat uitbesteden.
Bedenk dat dit relatief veel tijd en geld kost, ook vanwege de
benodigde coördinatie en aansturing.
• Leer van je concurrenten. Kijk wat er wel en niet werkt en maak
gebruik van deze ervaringen.
• Ga altijd uit van de functionaliteit. Techniek is het probleem niet.
Lees ook de online versie van het hoofdstuk ‘Technische en functionele
realisatie’ en de (vele!) reacties op dit artikel.
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8. Content en catalogus
In de voorgaande hoofdstukken concentreerden we ons op de manier
waarop content wordt gevonden door en getoond aan onze bezoekers.
Essentieel daarbij is dat de content en catalogus ook inhoudelijk sterk
zijn. Bezoekers en (potentiële) klanten willen hun product snel kunnen
vinden. De informatie moet bovendien juist zijn en aanspreken. Voor
LensBestel.nl betekende dit bewust omgaan met tekst en kiezen voor
een heldere selectie aan producten.

Hoe maak je de juiste content?
Eigenlijk bestaat deze vraag uit twee subvragen:
• Wat is ‘juiste‘ content?
• Hoe maak je deze content?
Wij vonden het belangrijk dat onze bezoeker - zonder dat hij de site
hoeft te verlaten - altijd de pagina kan vinden met informatie die hij
zoekt. Bij het maken van onze content waren de juiste toon en
eenduidigheid van de inhoud leidend.

Selectie van content
Na enkele brainstormsessies en analyses van onze favoriete
webwinkels, ontstond er een lijst van ‘must-include’ informatie voor
LensBestel.nl. ‘Must-include’ was voor ons wat we graag op de website
willen, afgewogen tegen de relevantie ervan en de tijd die nodig was om
deze content te realiseren. Zo viel het onderwerp ‘hoe werken
contactlenzen?’ af, omdat dit al op meerdere sites staat en niet specifiek
voor onze webshop is. Ook uitgebreide informatie over de leveranciers
nemen we niet op, omdat we inschatten dat onze klanten hun keuze hier
niet vanaf laten hangen. Ze kopen immers alleen contactlenzen die ze al
dragen of die geadviseerd zijn door de oogspecialist.
Uiteindelijk hielden we de volgende informatieclusters over die we op
onze website wilden opnemen:
• productinformatie en specificaties (Catalogus);
• informatie over het gebruik van contactlenzen (Over Lenzen);
• uitleg over contactlenzen bestellen via internet (Over Lenzen);
• Frequently Asked Questions (Klantenservice);
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• klantenservice en contactgegevens (Klantenservice);
• openheid over LensBestel.nl en de oprichters (Over LensBestel.nl).

Creëren van content
Toen het besluit over de content eenmaal genomen was, werd het tijd
om deze daadwerkelijk te realiseren. We gebruikten hiervoor meerdere
bronnen. Uiteraard haalden we veel informatie van het wereldwijde web.
We werkten intensief samen met onze optometrist en kregen de nodige
productinformatie direct van de leveranciers. Verder keken we welke
FAQ’s collega’s hebben opgenomen en uiteraard wogen we goed af
welke informatie we over onszelf gaven. Hieronder vertellen we per
onderdeel van de site hoe we tot de content kwamen en welke keuzes
we hiervoor maakten.

Catalogus
De catalogus is het geheel aan producten dat we op de website hebben
opgenomen. Hier vind je bijvoorbeeld informatie over het product, de
specificaties, een link naar de website van de fabrikant en de
keuzeopties. We kozen ervoor al deze informatie op dezelfde pagina te
plaatsen als het bestelformulier.
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Uitgebreid assortiment
De brainstormsessie over welke producten we wel en niet zouden
opnemen, was zeer kort en eindigde eensgezind in het volgende
antwoord; ‘alles’. Het grote voordeel van de meeste webshops is dat je
vrijwel geen voorraad hoeft te houden, waardoor je alle leverbare lenzen
en lenzenvloeistoffen van je leveranciers zichtbaar kunt maken in je
online catalogus. Zo nodig plaats je gewoon een nabestelling van
producten. Dit doen overigens niet al onze ‘concullega’s’. Daardoor blijft
er een niche over die we prima kunnen vullen. Bij uitbreiding naar
andere leveranciers betekent dit dat we steeds meer producten kunnen
opnemen en hiermee het long tail element in onze strategie uitbreiden.
Het nadeel hiervan is de grote hoeveelheid tijd die nodig is voor het
creëren van goede informatie over ieder product.

Informatie voor de consument
Iedere productbeschrijving van contactlenzen heeft bij ons exact
dezelfde opbouw:
• twee regels met een korte samenvatting (ook zichtbaar in het
zoekscherm);
• drie regels over het onderscheidend element van het product;
• drie regels over het algemeen onderscheidend element van het type
lenzen;
• twee regels met huishoudelijke mededelingen.

Door alles binnen dit stramien te doen, zijn we gedwongen om de meest
relevante informatie over de contactlens kernachtig neer te zetten. De
belangrijkste specificaties van de producten zijn te vinden in een
volgend tabje. Ook dit is vanwege de herkenbaarheid gebonden aan
een vaste indeling. De link naar de fabrikant is daarbij onderdeel van
SEO.
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Spannende en doeltreffende teksten
Omdat een van ons bij een groot retailconcern heeft gewerkt, wisten we
heel goed wat het belang is van een goed prijskaartje. De prijs geeft
informatie over het product en maakt het mogelijk om verschillende
opties te vergelijken. Bovendien geeft een scherpe prijs een goed
gevoel. Door compleetheid geven we de consument alle informatie die
hij nodig heeft voor een bestelling.
Samen met onze optometrist maakten we de teksten doeltreffend en
spannend. De content is dus niet alleen gericht op
informatieverschaffing. We wilden ook de wens creëren om dit product
aan te schaffen. De beschrijving vertelt de belangrijkste zaken over de
lens en heeft een ingebouwde ‘call-to-action’. Het is belangrijk om je
daarbij te realiseren dat de consument van tegenwoordig steeds meer
een prosumer is, die op een andere manier wil worden aangesproken.

Over Lenzen
Het gedeelte ‘Over Lenzen‘ gaat niet
specifiek over LensBestel.nl, maar geeft
de nodige algemene informatie over het
gebruik van contactlenzen. De software
achter deze informatieve blog is
Wordpress, een open source
blogplatform.
Het doel van de weblog ‘over lenzen’ is om de lensdrager van meer
informatie te voorzien als extra dienstverlening richting onze klanten.
Denk bijvoorbeeld aan een handleiding lenzen online bestellen,
zorgverzekeraars vergoedingsoverzicht of een begrippenlijst. Uiteindelijk
is het de bedoeling dat deze informatie het karakter van ons bedrijf
versterkt en een tevredener klant achterlaat. Daarnaast zorgt de blog
voor extra verkeer naar onze website en helpt het ons bij onze SEOstrategie.
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Over LensBestel.nl
Bij ‘Over LensBestel.nl‘ vertellen we wat meer over onze organisatie.
Daarbij maken we een tweedeling in relevante informatie voor de
consument en voor bedrijven. We geven hieraan bewust een persoonlijk
tintje.

Waarom LensBestel.nl?
We verwachtten dat de consument meer zou willen weten over onze
organisatie, zodat hij kan inschatten of we betrouwbaar zijn. Voor deze
doelgroep reserveerden we de eerste pagina. Bedrijven bezoeken dit
gedeelte als ze interesse hebben in samenwerking met LensBestel.nl.
Om de consument te overtuigen dat hij voor onze webshop moet kiezen,
presenteren we een lijstje met onze USP’s. Onze betrouwbaarheid en
moderniteit benadrukken we met informatie over het offline en online
bestellen van lenzen. Verder sluiten we af met een persoonlijke en
eerlijke noot.

Bedrijven benaderen we wat directer door in het kort wat over onze
waarden neer te zetten en hen uit te nodigen om contact met ons op te
nemen.

FAQ en klantenservice
Ook de pagina ‘Klantenservice‘ is opgesplitst. Er is een gedeelte met
veelgestelde vragen en een contactpagina waarop - naast een
contactformulier - veel andere manieren worden genoemd om met ons
in contact te treden.
Na een concurrentieanalyse kozen we ervoor om een antwoord te
geven op de meest waarschijnlijke informatiebehoefte. De gebruiker wil
snel een antwoord kunnen vinden en niet zoeken in een lange lijst. Een
best practice is dus om hier een kleine zoekmachine voor te maken. Op
die manier zorg je er voor dat de klantenservice wordt ontlast en kan de
klant direct de juiste informatie inzien.

56

dossier webwinkel

Service
Een onderdeel van het karakter van LensBestel.nl is de directe
communicatie. Persoonlijk raken wij gefrustreerd door bedrijven die niet
goed bereikbaar zijn, hun klanten niet goed helpen en bijvoorbeeld een
onduidelijke contactpagina hebben, zonder telefoonnummer. Dat alles
levert het gevoel op dat je nergens met je problemen terecht kunt.
Wij maakten bewust een zeer uitgebreide contactpagina met ons
telefoonnummer, faxnummer, Twitter-account, e-mail- en postadres.
Verder vind je hier een contactformulier, en al onze bedrijfsgegevens. In
de toekomst willen we het ook mogelijk maken om met ons te chatten.
We stralen uit dat mensen bij ons direct worden geholpen via het
medium van hun keuze en we maken deze belofte ook waar. Dat is
absoluut ons ‘unique selling point’.

Toon & huisstijl
De toon en huisstijl van de tekst lijken weinig met de inhoud te maken te
hebben. De interpretatie, het begrip en de beleving van de tekst zijn
echter sterk afhankelijk van de manier waarop deze is geschreven. Wij
noemen dit voor het gemak de toon en huisstijl.

Karakter van LensBestel.nl
Kun je eigenlijk spreken van een karakter van een organisatie? Ja,
absoluut! Het brein van de mens is geprogrammeerd om objecten en
entiteiten te personificeren, zo ook met bedrijven. Als mensen op onze
site komen, vormen ze zich een eerste indruk. Ze bouwen een gevoel
op van de site en schatten in of ze ons hun geld toevertrouwen. De
manier waarop ze vervolgens handelen, wordt bepaald door hun
perceptie van het karakter van LensBestel.nl.

Relatie met de klant
De manier waarop we vervolgens met onze klanten communiceren,
bepaalt het type relatie dat we met hen aangaan. Spreken wij ze aan
met ‘je’ of ‘u’? Zien wij onze klant als een ‘vormbaar element’ of als ons
bestaansrecht, en stralen we dit ook uit? Als bedrijf bepalen we voor
vijftig procent de relatie met de klant.
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Deze relatie moet zoveel mogelijk overeenkomen met de perceptie van
ons karakter; iedere discrepantie hierin wordt als een ambivalent signaal
ervaren.

Manier van communiceren
Communiceren we op gelijk niveau met
de klant, als prosumer, of op de
traditionele ‘wij hebben de waarheid in
pacht’-manier? LensBestel.nl koos voor
‘hip, doch zakelijk’. We spreken de klant
aan van volwassene tot volwassene
vanuit de positie van adviseur. Dit doen
we wel vanuit een modern paradigma;
we zijn geen offline bedrijf en dragen
geen stropdassen.
Daarnaast willen we uitstralen dat de klant altijd bij ons terecht kan voor
advies en dat we er alles aan zullen doen om hem op een eerlijke wijze
te helpen. Of dit mogelijk is met een webshop is de vraag, maar dit was
wel continu onze insteek bij het schrijven van de teksten.

Conclusies, tips & tricks
Het is van groot belang om selectief te zijn in de content die je op je site
publiceert. We kozen voor een ‘must-include’ manier van werken. Wat
moet er op de website en wat is elders gemakkelijker te vinden? Als de
selectie eenmaal is gemaakt, dienen de inhoud (informatie) en de
manier waarop deze is geschreven naadloos op elkaar aan te sluiten.
‘C’est le tone qui fait la musique’ en dit geldt zeker voor de teksten.
Bepaal wat het karakter van je webshop is en wat voor soort relatie je
wilt hebben met je bezoekers. Schrijf al je teksten vervolgens vanuit dit
geconstrueerde paradigma.
Tot slot, nog enkele tips:
• Bedenk goed welk karakter je webshop heeft.
• Schrijf alle teksten vanuit dit karakter en met de gewenste relatie tot
de klant in gedachten.
• Zorg ervoor dat bezoekers hun content intuïtief kunnen vinden.
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• Dwing jezelf om kernachtig te zijn en ‘call-to-actions’ in te bouwen.
• Bedenk dat je de klant niet alleen moet informeren maar ook moet
overhalen.
• Laat een (ervarings-) deskundige naar je teksten kijken.
• Bedenk dat perceptie van inhoud grotendeels bepaald wordt door de
vorm.
Lees ook de online versie van het hoofdstuk 'Content en catalogus’ en
de reacties op dit artikel.
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9. Testen en livegang
In maart 2010, 360 dagen nadat we begonnen waren, was het dan
zover: de webshop van LensBestel.nl ging live. Eindelijk konden we zien
of het bedrijfsplan in de praktijk zou standhouden en of er klanten
waren. In de aanloop naar de livegang testten we uitgebreid en troffen
we de laatste voorbereidingen. In dit hoofdstuk beschrijven we op welke
manier we testten, hoe we omgingen met de uitkomsten en hoe onze
livegang eruit zag.

Testen komt voor livegang
Het zal niet als een verrassing komen dat je voor het live zetten van je
webshop zeker moet stellen dat alles naar behoren functioneert. De
winkel moet technisch in orde zijn. Daarnaast biedt de testfase
gelegenheid voor het geven van feedback op de huisstijl, usability,
content en fulfillment (verpakking en pakbon).

Tussendoor continu testen
Uiteraard begonnen we niet pas in de laatste maand voor livegang met
het testen van onze shop. Tijdens iedere stap in het proces van
realisatie, voerden we zoveel mogelijk testen uit. In het prille begin van
de webshop maakten we hiervoor nog geen gebruik van ons netwerk,
maar vervulden we zelf de rol van dummyklanten.

Wijze van testen
De manier van testen varieerde. Meestal stuurde degene die de
(technische) realisatie grotendeels voor zijn rekening nam, een bericht
dat er weer een gedeelte af was. De ander simuleerde vervolgens een
klant die op verschillende manieren gebruikmaakte van het onderdeel
en hij stuurde zijn bevindingen weer terug. Belangrijk hierbij was dat de
een duidelijk aangaf wat er technisch wenselijk en mogelijk was, zodat
de planning niet nog verder uitliep. De ander behartigde vervolgens de
belangen van de klant. Op die manier ontstond er ruimte voor discussie
en bleven we kritisch over het eindresultaat.
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Eindtest bij livegang: de techniek
Toen we eindelijk zover waren dat de
webshop voldoende ontwikkeld was om
live te gaan, hielden we eerst een
uitgebreide testsessie. Al snel kwamen
we er toen achter dat er enkele kritieke
fouten in het programmeerwerk waren
geslopen. Zo bleek de webshop niet
browsercompatibel te zijn. Doordat we
tussendoor alleen testten in Firefox
kwam dit niet eerder aan het licht. Toen
we echter gebruikmaakten van
Browsershots om te testen of de
webshop ook in andere browsers zou
werken, bleek dit niet het geval. In het
html-programmeerwerk waren fouten
geslopen en daarnaast bleek de gebruikte CSS soms niet geschikt te
zijn voor Internet Explorer, waardoor ook hier aanpassingen in moesten
worden gemaakt.
Voor ons was dit een groot leerpunt. Doordat we tussentijds vergaten te
testen op browsercompatibiliteit, kwamen we de diverse foutjes niet
vroeg genoeg op het spoor. Voor livegang was compatibiliteit echter
noodzakelijk, omdat je niet direct de helft van je bezoekers teleur wilt
stellen met een niet werkende website. Hierdoor stelden we de
uiteindelijke lancering uit.

Test door ons eigen netwerk
We hadden zelf de nodige ideeën over verschillende aspecten van de
site, zoals over de gebruiksvriendelijkheid. Bovendien wilden we niet te
veel beïnvloed worden door externe input. Als één van de laatste
stappen in het testproces - ongeveer twee weken voor livegang benaderden we de webexperts in ons netwerk. Behalve door mensen
met een actief online leven, lieten we de site ook testen door mensen
die gewoonlijk voornamelijk offline hun aankopen doen.
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Op deze manier ontstond een testgroep
van rond de tweehonderd man. De
eerste reacties waren veelbelovend.
Enkelen namen de moeite om al hun
opmerkingen op een rij te zetten en
naar ons toe te sturen. Ze gaven vooral
feedback over compatibiliteit, teksten,
inconsistenties in inhoud en
formulierfouten. We verzamelden de
opmerkingen en wijdden hier een
fysieke sessie van een dag aan waarin we selecteerden en, waar
mogelijk, veranderingen doorvoerden.Ook testten we de offline
communicatie van LensBestel.nl onder de doelgroep. Enkele
lenzengebruikers en vrienden ontvingen testpakketjes van ons. Hierbij
vroegen we ze of de bestelling professioneel en onbeschadigd was
aangekomen en of er nog andere verbeterpunten waren. Dit was
meteen een goede gelegenheid om de bestelprocedures bij de diverse
leveranciers eens goed door te lichten. Op deze manier kwamen we er
al snel achter dat in de optiekwereld nog weinig is geautomatiseerd.
Daardoor worden bestellingen bij de leverancier handmatig geplaatst.

Afspraken over uitzonderingen
Omdat er twee weken voor onze geplande livegang zoveel feedback
kwam, besloten we een driedeling te maken. We onderscheidden zaken
die we direct voor livegang zouden implementeren, zaken die we zo snel
mogelijk na livegang zouden oppakken en dingen die geen prioriteit
hadden. Het bestelproces moest in ieder geval in iedere browser worden
ondersteund. De weken na livegang zouden we de andere opmerkingen
en onvolkomenheden - zoals tekstuele foutjes - oppakken. Door op deze
manier te werk te gaan en ons er deels bij neer te leggen dat er continu
kleine verbeteringen nodig zijn, werd het behapbaar om live te gaan met
een optimaal - in plaats van een maximaal - kwaliteitsniveau.
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Livegang: het moment van de waarheid
Bijna een jaar en enkele duizenden uren hard werken later, kwam
langzaam het besef dat de site echt bijna klaar was. Hiermee brak een
spannende tijd aan die, achteraf voelt als een eindsprint. Na het publiek
maken van de site, kwam alles in een stroomversnelling en moesten we
hard werken om alles voor de geplande livegang klaar te krijgen.

Wanneer is de site ‘klaar’?
De site is nooit klaar. Er is altijd wel iets dat beter kan. Als we alle
verbeterpunten voor de livegang hadden willen doorvoeren, waren we
nog een jaar bezig geweest. Er lonkt continu een fundamentele
verbeterslag en we hebben duidelijk een drive naar maximalisering van
het resultaat. Aan de andere kant hadden we te maken met tijd en
budget. Omdat die beide schaars waren, besloten we de site in februari
2010 werkbaar op te leveren. De weken erna lieten we ons leiden door
klanten en door issues die als belangrijkste naar voren kwamen in de
testgroep. We beseften dat het juist een goede stok achter de deur is
om continu te verbeteren.
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Livegang van LensBestel.nl
In maart was het dan zover. LensBestel.nl ging live voor het grote
publiek. Een spannend moment omdat we maar moesten afwachten of
er bestellingen geplaatst zouden worden en onze bedrijfsstrategie dus
de juiste was. Ook zou blijken of de ondersteunende processen, zoals
fulfillment, administratie en klantenservice, goed waren ingericht.
Tijdens de ontwikkelfase leidden we een geruisloos bestaan. Dit om ook
eventuele concurrentie niet voor de lancering tegen ons in het harnas te
jagen. Vervolgens begonnen we in maart met een ‘big-bang’-tactiek,
waarbij we onze webshop via verschillende kanalen onder de aandacht
probeerden te brengen. Toen Google onze site eenmaal had
geïndexeerd, druppelden de eerste klanten binnen. In de eerste twee
weken hadden we al vijftien orders. Geen slecht begin als je bedenkt dat
de effecten van linkbuilding, mond-tot-mondreclame, naamsbekendheid
en herhaalaankopen nog moesten uitkristalliseren.
Toch kwamen er tijdens de livegang ook enkele verbeterpunten naar
voren. Zo werkte Google Analytics niet zoals het hoorde. Ook bleek dat
op de klantenservicepagina onvoldoende duidelijk naar voren kwam hoe
de klant ons kan bereiken. Dit punt pasten wij zo snel mogelijk aan.
Verder bleek na twee weken dat Bing onze website niet wilde indexeren.
Later bleek dit vooral te zijn veroorzaakt door een fout aan de kant van
Bing en is het probleem grotendeels opgelost. Tenslotte bleek dat de emails met bestellingen niet altijd naar klanten werden verzonden. Om dit
probleem te ondervangen, voerden we een handmatige controle uit.

Conclusie, tips & tricks
Voor LensBestel.nl bleek de testfase zeer nuttig. Daardoor konden we
voor de klant uiteindelijk een goede online én offline koopervaring
realiseren. Het is van groot belang om ook in deze laatste periode
zorgvuldig te werk te gaan. Je wilt immers dat je klanten een goede
ervaring hebben en ‘there is no second chance to make a first
impression’. In dit hoofdstuk beschreven we hoe dit proces er bij ons
uitzag. Het kan voor startende webwinkeliers als houvast dienen.
Tot slot, nog enkele tips voor het testen en de livegang van een
webwinkel:
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• Luister naar tips, maar wees ook kritisch over de feedback die je
ontvangt. Wat is wel belangrijk en wat niet.
• Accepteer dat de site nooit af is en ga live zodra je het eindresultaat
acceptabel vindt voor je klant en dit rijmt met je strategie.
• Test voldoende tussentijds zodat je veel onnodig werk aan het einde
voorkomt.
• Gebruik je netwerk: vrienden, familie en LinkedIn zijn goud waard
mits men kritisch durft te zijn.
• Besef dat professionals geen doorsnee eindgebruikers zijn. Hun
‘site-behoeften’ zijn anders dan die van de doelgroep
Lees ook de online versie van het hoofdstuk 'Testen en livegang’ en de
reacties op dit artikel.
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10. Werkproces en fulfillment
Je webshop is eindelijk live, de site werkt, de afspraken met leveranciers
zijn gemaakt en alles staat klaar om klanten te bedienen. Nu is het tijd
om de - offline - werkprocessen en fulfillment goed in te richten. Bij
LensBestel.nl houdt dit in: continu verbeteren en het zo slim mogelijk
inrichten van het proces. Centraal daarbij staan dat we veel willen doen
in weinig tijd en dat we tijdig willen beslissen over uitbesteding.

Werkprocessen en fulfillment
Voordat we ingaan op onze situatie, beschrijven we wat wij onder
werkprocessen en fulfillment verstaan. Voor ons bestaat het werkproces
uit alle handelingen die - al dan niet geautomatiseerd - worden verricht
om de producten na bestelling door de klant zo snel en veilig mogelijk te
leveren tegen een zo laag mogelijke prijs. Fulfillment overlapt dit proces
grotendeels. Wij gebruiken dit begrip vooral om de fysieke handelingen
aan te geven, zoals het inpakken en versturen van producten.

Hoe bedenk je een werkproces?
Voordat we begonnen met de bouw van de webshop, maakten we in
ons businessplan al een inschatting van de kosten voor fulfillment.
Hiervoor keken we welke handelingen er zouden worden verricht, welke
partijen daarbij betrokken zijn en hoeveel dit zou kosten. Het
schattingsproces omvatte het simuleren van een aankoop en het
daadwerkelijk verzenden van een testpakketje, om te zien of dit goed
zou aankomen. De klant moest zijn bestelling zo spoedig mogelijk en in
ieder geval binnen vijf werkdagen krijgen. Daarnaast moest hij
gedurende het hele proces proactief worden geïnformeerd.
Toen we een beeld hadden van het
proces en de mogelijke subprocessen zoals retouren - brainstormden we over
wat er zou veranderen als we meer
pakketjes zouden versturen en wat de
stap erna zou zijn. Plannen A, B en C
waren hiermee een feit.
Onze eerste inschatting was dat we met
plan A maximaal honderd pakketjes per
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week zouden kunnen versturen. De drempel voor plan B stelden we op
honderd tot vijfhonderd pakketjes per week. Met plan C, dat nog ver
buiten ons bereik leek, zouden we meer dan vijfhonderd pakketjes per
week kunnen versturen.
Omdat we allebei fulltime werken, moesten deze drie plannen door één
persoon gerealiseerd kunnen worden in de uren vóór en na het werk.
Een ander criterium was dat de klanten hun pakketjes binnen de
afgesproken termijn van vijf werkdagen binnen zouden krijgen. Dit
vormde een duidelijke uitdaging en zorgde ervoor dat we een
werkproces inrichtten dat niet te veel beslag deed op onze tijd.
Daarnaast werd snel duidelijk dat wij bij uitbreiding snel moesten
overschakelen op een professionele fulfillment partij die ons zou kunnen
ondersteunen.

Het gehele proces
Hoe ziet ons basisproces eruit? De stappen die we doorlopen zijn:

•
•
•
•
•

De klant bestelt een product via de site.
De klant krijgt een automatische mail.
Wij krijgen een BCC gemarkeerd met het label ‘Bestelling’.
Wij checken onze voorraad en bestellen het product bij de leverancier.
Het product wordt ingepakt en klaargemaakt voor verzending.

• Het product wordt verzonden en de klant krijgt hier per mail een
melding van.
Tegelijkertijd wordt er, door automatische toewijzing van labels in Google
Apps Mail (zie ‘Going Google’) strak op toegezien welke bestelling al is
besteld en verstuurd. Verder wordt er bijgehouden of alle betalingen
succesvol zijn verlopen.
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Livegang en leerproces
Direct na livegang was het tijd om ons proces te testen.
Afspraak was daarbij dat de eerste tien tot twintig
bestellingen zeer nauwgezet zouden worden
geëvalueerd. Op dat moment wisten we echter niet welke
hoeveelheden we konden verwachten. Onze
aanvankelijke schatting lag op drie pakketten per week.
De eerste bestelling verwerkten we volkomen handmatig. Iedere
volgende bestelling werden we er meer bedreven in. Zo creëerden we
na de eerste vijf bestellingen de labels ‘Besteld’, ‘Afgeleverd’, ‘Niet
Betaald’, ‘Pakket binnen’ en ‘iDeal succesvol’. We vervolmaakten het
proces naar ons plan A.

Inrichting magazijn
Het magazijn waar we voor kozen, is De Koning Self-Storage in
Nootdorp. Dit is vlakbij ons werk en huis en biedt de extra gratis dienst
om pakketten aan te nemen en in de gehuurde ruimte te leggen. We
spraken af dat we iedere keer wanneer er een pakket binnenkomt, een
e-mail zouden krijgen. Omdat het magazijn van 6.00 tot 23.00 uur
bereikbaar is, kunnen we er gemakkelijk voor of na het werk pakketjes
verzendklaar maken.
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Het magazijn is ingericht als een soort lopende band. Er staat een kastje
met inpakspullen, zoals brievenbusdoosjes, hygiënische plastic zakjes
en plakband. Verder staat er een zak met beschermingsspul (flo-pak) en
zijn er voldoende dozen van verschillende formaten,
plakbandapparaten, een weegschaaltje voor de brievenbuspost en
custom-made retourstickers.

De drie scenario’s
In hoofdstuk 2 introduceerden wij drie scenario’s die als uitgangspunt
dienen voor onze werkprocessen. Anderhalve maand na de start van
onze webshop, maakten we een succesvolle overstap van plan A naar
plan B. Hieronder behandelen we aan de hand van deze drie scenario’s
de inrichting van onze werkprocessen en het bijbehorende fulfillment.

Plan A: tot honderd bestellingen per week
In de eerste periode hanteerden we plan A waarmee we maximaal
honderd bestellingen per week konden verwerken. Er gebeurde veel
handmatig en we waren afhankelijk van een aantal onzekere factoren,
zoals de openingstijden van het postkantoor en de noodzaak tot
handelingen buiten het magazijn, bijvoorbeeld het printen van facturen
en etiketten. Ook redundante stappen als het verwerken van
bestellingen in drie systemen, leverde onzekerheid op.
Binnen dit werkproces hebben we te maken met een aantal variabelen,
zoals het magazijn en het postkantoor. Het uitgekozen postkantoor is
TNT Business Point bij het Office Centre op vijf minuten van het
magazijn. De uiterste aanlevertijd is 18.30 uur. Alle zendingen die voor
die tijd zijn aangeleverd, worden nog dezelfde dag verstuurd en de dag
erop geleverd.
Het Office Centre is een bron van post- en kantoorbenodigdheden. De
andere grote supplier en onze favoriete leverancier, is Paardekooper,
een groothandel waar je prima inpakmateriaal kunt inkopen voor een
goede prijs. Hier kochten we drie formaten doosjes in, waaronder
vijfhonderd brievenbusdoosjes om contactlenzen mee te verzenden.
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Dit proces ziet er als volgt uit:
•
•
•
•
•

De bestelling komt binnen per mail.
Er is geen voorraad.
We bestellen iedere dag bij de leveranciers.
We plaatsen een label ‘Besteld’ bij de e-mail.
We printen een factuur en een bijbehorende adressticker uit.

• Het pakket wordt - meestal de volgende dag - bezorgd bij ons
magazijn. We krijgen hiervan een e-mail.
• Om 17.30 uur pakken we alle binnengekomen producten met
beschermingsmateriaal in het bijpassende doosje.
• Om 18.15 uur leveren we de verzendingen bij TNT Business Point
aan, waar vandaan ze het verzendproces in gaan.
• Thuis sturen we alle verzendingsmails naar klanten met eventueel een
track-and-trace code.
• Als laatste passen we het labeltje in Google Mail aan naar
‘Afgeleverd’.
Voordelen
Deze methode is relatief simpel. Het is een kwestie van netjes en stevig
inpakken, een duidelijke adressticker erop plakken en de verzending
uitbesteden aan het TNT Business Point. De communicatie met het
magazijn verloopt prima en aan de labels kunnen we direct zien wat de
status is van iedere bestelling en welke bestellingen bijvoorbeeld nog
niet zijn uitgeleverd.

70

dossier webwinkel

Nadelen
Een nadeel van deze methode is dat je iedere dag ‘s avonds aanwezig
moet zijn en voor 18.30 uur alle pakketten moet hebben verwerkt.
Daarnaast zijn de logistieke kosten - voor vervoer van en naar het
magazijn - hoger wanneer er weinig bestellingen per keer zijn.
Het kwam regelmatig voor dat we heen en weer gingen voor slechts één
lens waar weinig marge op zit. Bovendien is deze methode niet geschikt
voor grote partijen. Vijf minuten inpaktijd per pakket betekent dat je er
ongeveer zes à zeven per dag kunt doen.
Een ander groot nadeel is dat we veel tijd kwijt zijn aan iets wat niet
onze ‘core quality’ is. In plaats van het inpakken van doosjes kunnen we
onze tijd beter steken in marketing, internetmarketing en het schrijven
van artikelen voor Frankwatching.
Het tijdgebrek werd evident op het moment dat we iedere dag ruim drie
uur bezig waren met het klaarmaken van verzendingen. Daarnaast
kregen we een waarschuwing van TNT voor het overschrijden van de
balielimiet aan verzendingen. Dit betekende dat het tijd werd voor plan
B.

Plan B: honderd tot vijfhonderd bestellingen per week
Door de waarschuwing van TNT en doordat we ons realiseerden dat het
niet meer haalbaar was om alle bestellingen voor 18.30 uur af te
handelen, gingen we op zoek naar een andere oplossing. Deze moest in
de lijn liggen van het huidige werkproces, maar met iets meer efficiëntie.
We stelden een nieuw werkproces in dat stukken meer ‘lean-and-mean’
is, doordat de transactiekosten per bestelling ermee verminderen en het
beter geschikt is voor grote aantallen. Ook deze oplossing behelst
echter het zelf doen van handelingen die niet tot onze core-quality
behoren.
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Plan B verschilt op enkele punten van plan A:
• Wij kopen in bij een overkoepelende inkooporganisatie: één keer
bestellen voor alle leveranciers, één levering.
• Wij hebben een contract met TNT Zakelijk, waarmee we pakketten
direct naar het sorteercentrum kunnen brengen.
• De limiet van 18.30 uur is verdwenen, omdat het sorteercentrum tot
22.00 uur open is.
• In plaats van dagelijks, versturen we om de dag. In de meeste
gevallen is er geen vertraging voor de klant.
• We leggen een voorraad aan van de populairste producten, zodat
deze de volgende dag geleverd kunnen worden.
Het vernieuwde werkproces ziet er als
volgt uit:
• De bestelling komt binnen per mail.
• Er is meestal voorraad. De rest
bestellen we bij leveranciers.
• We plaatsen een label ‘Besteld’ bij de email.
• Alle facturen en stickers worden
uitgeprint. Zendingen worden direct
voorgemeld.
• Het pakket wordt - meestal de volgende
dag - bezorgd bij ons magazijn. We
krijgen hiervan een e-mail.
• Om de dag bezoeken we op een willekeurige tijd het magazijn en
pakken we alles in.
• We brengen alle zendingen naar het TNT-sorteercentrum.
• Thuis sturen we alle verzendingsmails naar klanten met eventueel een
track-and-trace code.
• We passen het labeltje in Google Mail aan naar ‘Afgeleverd’.
Het proces kent evenveel stappen, maar is nu veel flexibeler. Alhoewel
het lijkt alsof er weinig verschil zit tussen A en B, heeft de overstap wel
degelijk veel consequenties. Plan B is flexibeler, het bespaart zeer veel
tijd en pakketten zien er stukken professioneler uit.
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Voordelen
Een voordeel is dat er geen tijdsdruk meer is. Door zendingen een keer
per twee dagen te verwerken, namen de transactiekosten per zending
bovendien af en daalde het benzineverbruik met vijftig procent. Door het
voormelden van zendingen, is de 'Track & Trace'-code direct voor de
klant beschikbaar.
Nadelen
Het grootste nadeel is dat het nog steeds een handmatig proces is dat
nu om de dag dient plaats te vinden. Hoe leuk het ook is om met je
handen bezig te zijn, na enkele honderden bestellingen verlangen we er
weer naar ons met andere dingen bezig te houden en LensBestel.nl
verder uit te bouwen.
Behalve dat dit geen permanente oplossing is, merkten we al snel dat
zelfs plan B door het aantal bestellingen al minder goed voldeed.

Plan C: meer dan vijfhonderd bestellingen per week
Na vier maanden zelf inpakken en versturen van pakketjes, hebben we
inmiddels de stap gemaakt naar uitbesteding van het gehele inpak- en
verzendproces. De keuze voor de partij is gemaakt na een zorgvuldige
overweging van kosten, betrouwbaarheid en toekomstperspectief.
Uiteindelijk zijn we, door een lezer van Frankwatching, getipt om met
Make or Buy te praten. De uitbesteding omvat nog niet het afhandelen
van bestellingen, maar wel alle logistiek eromheen.
• De bestelling komt binnen per mail en een kopie gaat direct naar Make
or Buy.
• Er is meestal voorraad. De rest bestellen we bij leveranciers.
• We plaatsen een label ‘Besteld’ bij de e-mail.
• De producten die op voorraad zijn, worden direct verstuurd.
• De niet-voorraadpakketten worden - meestal de volgende dag bezorgd bij ons magazijn.
• Deze pakketten worden dezelfde dag nog verstuurd.
• Wij krijgen de ‘track & trace’-codes van het magazijn gemaild.
• ’s Avonds worden alle ‘uw bestelling is verstuurd’-mailtjes gestuurd.
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Voordelen
De voordelen van het plan zijn
overduidelijk, er is veel meer focus op
het groter maken van LensBestel.nl en
niet zozeer op het inpakken van
verzendingen. Dit plan brengt ons
stukken dichter bij het walhalla van
internetondernemingen; The 4-hour
Workweek. Doordat we nu ’s avonds
niet meer de gehele logistiek hoeven af
te handelen, komt er veel tijd vrij om de
organisatie uit te breiden. Dit is een
zichzelf versterkend effect, want meer
uitbreiding betekent meer orders, meer
orders betekent meer winst en dat betekent meer budget om uit te
breiden. Fulfillment wordt daarnaast goedkoper naarmate je meer
verzendt (schaalvoordelen).
Nadelen
Het grootste nadeel van deze methode zijn de initiatiekosten. Er zijn
fulfillmentbedrijven in overvloed, maar er is een zekere drempel voor het
aantal bestellingen. Enkele nieuwe providers hanteren een
businessmodel waarbij ze een percentage van de winst uit de webshop
krijgen. Er zijn ook meerdere partijen die geschikt zijn voor kleinere
webwinkeliers en uiteraard zijn er ook de grote jongens.
Wij hebben gekozen voor een partij die middelgroot is en waarmee we
minimaal enkele maanden vooruit kunnen. Daarnaast was dit één van
de weinige partijen die flexibel genoeg was om met contactlenzen te
werken (iets waar een relatief steile leercurve bij komt kijken om fouten
te voorkomen).

Conclusies, tips & tricks
Als je een eigen webshop begint met een beperkt budget, betekent dat
volgens ons altijd dat je de eerste tijd zelf het fulfillment moet regelen.
Wanneer het aantal bestellingen toeneemt, is het wel belangrijk dat je
alternatieve plannen hebt bedacht. Het is voor een kleine ondernemer
financieel niet aantrekkelijk om direct naar een fulfillmentbedrijf te gaan.
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De kosten daarvoor haal je er pas bij een goede maandelijkse winst uit.
Toch heeft het de voorkeur om deze activiteit zo spoedig mogelijk uit te
besteden. De toespitsing op je core-business zorgt ervoor dat je kwaliteit
kunt blijven leveren en dat je je bedrijf levend houdt.
We sluiten ook dit hoofdstuk af met enkele tips:
• Maak je fulfillmentomgeving zo efficiënt mogelijk en denk aan een
efficiënte lopende band.Bedenk wat je volgende plan is als je
webshop daadwerkelijk goed gaat lopen.
• Bepaal hoeveel tijd je kwijt wilt zijn aan je core-activiteit en aan
fulfillment; wanneer ga je uitbesteden?
• Test je werkproces een paar keer uit om zeker te weten dat het
werkt.
• Reken alle bijkomende kosten uit, zoals de huur van het magazijn,
benzinekosten, verzendkosten en de prijs van de doosjes.
• Koop je spullen groot in en profiteer van kwantumkortingen bij
groothandels, zoals Paardekooper.
• Bedenk hoe je de bestellingen goed in de gaten houdt. Fouten zijn
meestal duur.
• Geniet van het werken met je handen, maar bedenk dat de lol er
vanaf kan gaan
• Lees ‘The 4-hour Workweek‘.
Lees ook de online versie van het hoofdstuk 'Werkproces en fullfilment’
en de (vele) reacties op dit artikel.
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11. Internetmarketing en social media
Een belangrijke en onmisbare discipline voor online ondernemers is de
internetmarketing van de onderneming. Zoals beschreven in het
hoofdstuk over het ondernemersplan van LensBestel.nl, worden de
concurrentiekracht en het onderscheidend vermogen vooral bepaald
door de mate van professionalisering van de internetmarketing. In dit
hoofdstuk laten we zien welke stappen LensBestel.nl daar op dit
moment al in heeft gezet, wat onze toekomstplannen zijn en welke
impact dit alles had op ons bedrijf.

Internetmarketing
In dit hoofdstuk is internetmarketing de verzamelterm voor het geheel
aan activiteiten als zoekmachineoptimalisatie, social media, online
campagnes, e-mailmarketing en affiliate marketing. Er is inmiddels een
basis gelegd voor de internetmarketing rondom LensBestel.nl. De
komende tijd gaan we de activiteiten verder uitbouwen.

Zoekmachineoptimalisatie (SEO)
Zoals eerder besproken, is er op SEO-gebied nog een hoop winst te
behalen in de markt waarin wij ons begeven. Daarom is SEO voor ons
prioriteit nummer één. Dat wij als nieuwe speler al zo’n hoge ranking op
belangrijke keywords hebben, belooft veel voor de toekomst. Met name
met de technische opbouw van de website lopen wij voor op de meeste
concurrenten. Ook de opbouw van de productbeschrijvingen heeft een
gunstige invloed op onze ranking.

Uiteraard valt er tegelijkertijd nog een hoop te verbeteren. Vooral door
meer tijd te investeren in linkbuilding kunnen wij ervoor zorgen dat we
op de eerste pagina van zoekmachines zichtbaar zijn tussen de
zoekresultaten. Momenteel blijkt er echter te weinig tijd beschikbaar
voor succesvolle linkbuildingactiviteiten.
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Daarnaast probeerden we al enkele malen zonder succes om
opgenomen te worden in de DMOZ-directory. Dat zou, volgens sommige
experts, een goede invloed op onze ranking kunnen hebben. Deze
kleine tegenslagen beletten ons niet om de komende tijd hard te werken
aan een beter backlink-profiel.

Campagnes
Er ligt op dit moment een uitgeschreven plan voor een
guerillamarketing-actie die we zowel offline als online willen gaan
uitzetten. Als webwinkel moet je namelijk niet vergeten dat je ook offline
marketinginspanningen nodig hebt. In de optiekmarkt gaat het vooral om
een verschuiving van offline naar online aankopen. Dit heeft als effect
dat de gehele online markt groter wordt en je dus niet direct concurreert
voor marktaandeel. Daarnaast gaan we intensief gebruikmaken van ons
studentennetwerk en de introductieweken op universiteiten. Hiermee
willen we meer naamsbekendheid krijgen onder onze doelgroep.

E-mailmarketing
We zijn inmiddels begonnen met het verzenden van een maandelijkse
nieuwsbrief. De inhoud van de nieuwsbrief zal in eerste instantie voor
iedere abonnee hetzelfde zijn met tips voor lenzendragers,
productupdates en nieuws over LensBestel.nl. Uiteindelijk willen we
uiteraard toe naar gepersonaliseerde nieuwsbrieven met aanbiedingen
op maat.
Ook gaan we de optie aanbieden om een reminder te ontvangen als de
klant toe is aan vervanging van zijn lenzen om op die manier de
herhaalaankopen te stimuleren. Hiervoor moeten we wel een
tijdinvestering doen, waarbij onder andere een update van ons huidige
webshop essentieel is.

Zakelijk gebruik van social media
Uiteraard is het zakelijk gebruiken van sociale media ook een belangrijk
onderdeel van onze internetmarketing. Momenteel zijn wij aanwezig op
Twitter, Hyves, YouTube en LinkedIn. Onlangs zijn Facebook en een
eigen weblog aan dit lijstje toegevoegd.
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We kozen ervoor om op deze sociale netwerken actief te zijn. Aan deze
kanalen besteden we nu ongeveer 10% van de tijd, een investering die
in verhouding staat tot het aantal klanten dat we via deze kanalen
krijgen.

Enkele van onze concurrenten zijn eveneens aanwezig op sociale
netwerken. Ze doen er echter sporadisch iets mee of benutten de
mogelijkheden van deze netwerken op een verkeerde manier. Zo
gebruiken ze Twitter bijvoorbeeld als direct marketing kanaal, waarbij op
een bijna agressieve manier volgers worden geworven. Daarnaast
benaderen ze potentiële klanten met een sales-insteek en sturen ze hen
kortingscodes. Op korte termijn levert dit ongetwijfeld meer verkoop op,
maar het is zeker geen duurzame oplossing. Het kan zelfs een
averechts effect hebben, zoals reputatieschade en een negatieve
merkbeleving. Dit is bijvoorbeeld nu al te zien aan het aantal negatieve
reacties op deze DM-benadering; tweets als ‘waarom volg je me?!’ of ‘ik
word gestalked door...’.
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Voor LensBestel.nl putten we uit eigen ervaringen en de kennis die we
bij onze collega’s van Sociotoco opdeden over social media. Wij zetten
sociale media op een constructieve manier in, waarbij niet verkoop het
hoofddoel is, maar waarbij het gaat om informatievoorziening en
waardecreatie voor onze (potentiële) klanten. Het gaat om het
opbouwen van een relatie ter versterking van ons merk.
Hierna in het kort enkele van onze plannen.

Twitter
Twitter is momenteel het kanaal waar wij het meest actief op zijn. Het
doel is om structureel één à twee tweets per dag te gaan schrijven met
daarin bruikbare content en tips voor lenzendragers. Verder monitoren
wij wat er gezegd wordt over ons bedrijf en over lenzen/opticiens in het
algemeen. We spelen steeds meer proactief in op vragen die we daarbij
tegenkomen.
Daarnaast laten we op onze website tweets terugkomen als referenties.
Dit omdat deze veel krachtiger en geloofwaardiger overkomen dan de
reviews op onze eigen website.

Tenslotte gebruiken we Twitter als communicatiekanaal voor service &
support.

Hyves & Facebook
Hyves en Facebook gaan we grotendeels op dezelfde manier inzetten
als Twitter. Deels gaan we dit automatiseren door het instellen van een
koppeling waarmee onze tweets en blogartikelen ook op Hyves en
Facebook ontsloten worden. Een belangrijk verschil is echter dat we op
Hyves vooral focussen op de doelgroep van 15 tot 25 jaar. Dat betekent
een andere toon, maar ook een focus op andere onderwerpen. Met
name aan kleurlenzen besteden we op Hyves extra aandacht, omdat
deze producten dichter bij de doelgroep staan.
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Verder bieden we binnenkort de mogelijkheid aan om met je Facebookof Hyves-account op onze website in te loggen en te bestellen.Wij
denken beiden dat aankopen in de toekomst veel meer plaats zullen
vinden op sociale media websites. Dat betekent dat de klant niet alleen
meer in onze webshop zal kopen, maar steeds vaker in een
webshopomgeving op bijvoorbeeld Facebook. Momenteel is het nog te
vroeg voor ons om daar wat mee te doen, maar waarschijnlijk duurt het
niet lang voordat we ook met deze mogelijkheden gaan experimenteren.

LinkedIn
LinkedIn gebruiken we met name voor het opbouwen van een netwerk
van professionals. Zo zochten we via ons LinkedIn-netwerk
ondersteuning in het programmeerwerk en vonden we ook de opticien
en optometrist waar we mee samenwerken op deze manier. Onze
tweets laten we niet terugkomen op LinkedIn, omdat de kanalen te veel
verschillen in toon, doelgroep en conversatiesnelheid. Wel komen onze
blogartikelen terug op ons bedrijfsprofiel.

Weblog
Het gedeelte ‘Over lenzen‘ is inmiddels vervangen door een WordPressblog. We publiceren hier artikelen met nuttige informatie voor een
lenzendrager. De functie hiervan is om ons merk te versterken door het
opbouwen van autoriteit. Daarnaast willen we binding met de klant
krijgen en beter vindbaar zijn in zoekmachines. We proberen deze
artikelen ook op externe blogs te ontsluiten voor extra exposure.
Schrijven voor Frankwatching maakt uiteraard ook onderdeel uit van
onze internetmarketing. We doen het echter in de eerste plaats omdat
we het leuk vinden om onze ervaringen te delen. Dat neemt niet weg dat
er ook een businesskant aan zit. Voor onze ranking in zoekmachines
heeft Frankwatching zeker wat betekend. Daarnaast leverden onze
artikelen veel nuttige tips op, bijvoorbeeld voor het vinden van een
betere fulfillmentoplossing.
Een interessant en onverwacht neveneffect is dat het publiceren van
artikelen ons hielp om ons imago bij leveranciers en andere
bedrijfsrelaties te versterken. Het is leuk om te zien dat ons bedrijf in de
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optiekwereld steeds bekender begint te worden en dat veel van onze
concurrenten en leveranciers aan onze artikelen refereren.

Opbrengst van internetmarketing
Welke impact had internetmarketing tot nu
toe al op onze business? Helaas kunnen
we niet veel details geven over het effect
van onze marketing, omdat het vanuit
strategisch oogpunt niet slim is om alles
prijs te geven aan onze concurrenten.
Hieronder enkele kerncijfers om een globaal beeld te geven.
• In de eerste 3 maanden zijn onze bezoekerscijfers iedere maand
verdubbeld en hebben we al ruim 35.000 pagina-impressies gehad. De
omzet is ten opzichte van de eerste paar maanden verdrievoudigd.
• De gemiddelde doorgebrachte tijd op de site is 4 minuten en het
bounce-percentage ligt rond de 30%.
• Het aantal orders ligt op dit moment rond de 300. Daarvan is het
percentage herhalingsaankopen al tussen de 5 en 10 procent.
• Bijna 60% van onze bezoekers komt via Google organic search
binnen. Onze ranking in zoekmachines is voor een groot aantal
zoekwoorden van pagina 3 naar bovenaan pagina 2 gestegen. Onze
verwachting is dat dit de komende tijd nog meer zal verbeteren door
meer aandacht te geven aan het schrijven van content en door
linkbuilding.
• 17% van onze bezoekers komt via Frankwatching binnen. Buiten de
voordelen voor SEO, ons netwerk en naamsbekendheid, heeft dit ons
in verkooptermen 7 orders opgeleverd.
• Via sociale media (Hyves, Twitter, Digg, StumbleUpon, Delicious, …)
komt momenteel slechts 2% van de bezoekers binnen. Dit komt met
name doordat we hier nog niet structureel genoeg mee bezig zijn. Wel
is te zien dat mensen via deze social media oriënteren. Klanten
refereren naar ons goede imago en zeggen ‘veel over ons te hebben
gelezen’. We hebben momenteel 26 volgers op Twitter.

Conclusies, tips & tricks
Voor het succes van LensBestel.nl is professionalisering van
internetmarketing essentieel. Zo maken we gebruik van onze kennis van
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best practices. Tijdens onze strategische verkenning bij het schrijven
van het businessplan ontdekten we dat vooral hier onze
concurrentiekracht zit. Voor veel webwinkeliers zal dit niet anders zijn.
Bedenk goed wat je wilt bereiken met welke acties en hoe de
onderdelen van internetmarketing hierbij kunnen ondersteunen. Ruim
voldoende tijd in om hier structureel aan te werken. Het vliegwiel moet
continu worden versneld.
Tot slot nog enkele tips:
• Internetmarketing en het gebruik van social media kosten veel
tijd/inspanningen en vormen een continu proces. Laat het geen
ondergeschoven kindje worden.
• Begin met het opstellen van doelstellingen, zodat je de effectiviteit
van je acties kunt meten.
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• Experimenteer met sociale media en kijk wat wel en niet werkt.
Maak daarbij een goede keuze voor het kanaal dat je wilt gaan
gebruiken. Hyves is bijvoorbeeld niet voor iedere onderneming het
geschikte medium.
• Sociale netwerken hebben een complex sociaal DNA en zijn dus niet
bedoeld als nieuw direct marketing kanaal om op te ‘spammen’. Social
media zijn bedoeld om een relatie op te bouwen met je klant.
• Durf fouten te maken en vraag je omgeving om je daarop te wijzen.
Internetmarketing is voor een groot deel nog in ontwikkeling.
• Ontdek waar je kracht zit bij internetmarketing en richt je daarop.
Vanuit je kracht kun je uitbreiden.
• Ruim voor linkbuilding en internetmarketing meer tijd in dan je
denkt nodig te hebben en besteed er continu aandacht aan.
• Houd bij hoe je in zoekmachines te vinden bent; dit is een direct te
meten prestatie.
Lees ook de online versie van het hoofdstuk 'Internetmarketing en social
media’ en de reacties op dit artikel.
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12. Lessen voor webshopondernemers
Het landschap waarin internetondernemers zich bevinden, is erg
dynamisch. Veranderingen volgen elkaar in een rap tempo op. Om
succesvol te blijven, is het noodzakelijk om voortdurend te blijven
bijleren. Welke conclusie kunnen wij als ondernemers van LensBestel.nl
trekken uit de ervaring die we het afgelopen jaar opdeden en wat waren
onze voornaamste leerpunten daarbij? In dit hoofdstuk bespreken we de
belangrijkste lessen voor webshopondernemers.

Ondernemerschap en privéleven
Voordat we begonnen met onze webshop, kregen we van veel kanten te
horen dat we gek waren. Mensen deden uitspraken als: “ondernemer
ben je 24 uur per dag, zeven dagen per week”. Deels hadden ze daarin
gelijk. Bedenk als je besluit met een webshop te beginnen dat je het
eerste jaar weinig tot geen vrije tijd hebt. Wij kozen ervoor het avontuur
met zijn tweeën aan te gaan, beiden met een fulltime baan en een actief
sociaal leven ernaast. Het voordeel hiervan is dat je het werk kunt
verdelen. Aan de andere kant gaat de ontwikkeling voortdurend door als
je er zoveel energie in blijft steken.

Continu bezig
Het is absoluut noodzakelijk om continu bezig te blijven. Onze ervaring
leerde dat ontwikkelingen al stagneren als je er één weekje geen
energie in steekt. Logisch, want het hele ‘bedrijf’ is volledig van jou
afhankelijk. Ondernemen werkt zeer verslavend. Hoe meer je je best
doet, hoe beter de zaken lopen. Het is belangrijk om ook oog te hebben
voor de keerzijde van de medaille: je bent dag in, dag uit met je bedrijf
bezig en de kans is groot dat je vrienden er gek van worden als je het
hier steeds over hebt. Wees hier dus alert op.

Exploitatie vs. ontwikkeling
Er komt een moment waarop je webshop loopt en je steeds meer tijd
steekt in de exploitatie ervan, in plaats van in verdere ontwikkeling.
Doordat je je handen vol hebt aan fulfillment, klantenservice en het
afhandelen van orders, lijkt het wellicht alsof je onderneming stilstaat.
Erg frustrerend als je nog tal van plannen hebt die je wilt uitvoeren. Bij
ons had dit een enorme impact op onze motivatie.
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Belangrijk is het om je op zulke momenten te realiseren dat de
toekomstige ontwikkeling van je webshop geen ondergeschoven kindje
mag worden.

Balans werk-privé
Daarnaast moet je ervoor waken dat je
niet iedere vrije seconde in het bedrijf
steekt. Dit kan ten koste gaan van je
privéleven en uiteindelijk ook van je
werk. Het is daarom zeer belangrijk te
letten op een gezonde balans tussen
werk en privé. Je werkt tenslotte om te
leven, en niet andersom. Als je tegen
druk kunt, je de tijd kunt vrijmaken en er
ondernemersbloed door je aderen
stroomt, geeft het houden van je eigen
webshop wel enorm veel voldoening.

Verwachtingen, successen en mislukkingen
We hebben het hier niet over een beloning van financiële aard. Hoewel
wij af en toe grappen met de ‘Quote 500′, doen we het in eerste instantie
zeker niet voor het geld. Het opbouwen van een webshop kost tijd. In
het begin moet je bereid zijn te investeren, zonder dat je weet of het ooit
iets op zal leveren.

Financiële verwachtingen
Verwacht het eerste jaar zeker geen hoge winsten, tenzij je een gat in
de markt hebt ontdekt. Pas daarnaast altijd het boekhoudkundig principe
toe: verliezen direct boeken, winsten pas wanneer je het honderd
procent zeker weet. Op deze manier hou je de financiële verwachtingen
goed onder controle. Ondernemen doe je voor het ondernemen.

Mislukkingen horen erbij
Houd ook rekening met mislukkingen. Zoals bij ieder project, gaat er
altijd wat mis. Accepteer dit en ga hier constructief mee om. Leer van
mislukkingen, maak ze niet persoonlijk en pas je verwachtingen aan.
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Het is daarnaast zeer belangrijk om iemand te hebben die je op
moeilijke momenten moed inpraat. Wij hadden het geluk dat steeds een
van beiden positief bleef en we elkaar konden oppeppen. Als dit niet het
geval was geweest, was de kans groot dat we na de zoveelste
tegenvaller de stekker uit het project hadden getrokken. Wees dus
realistisch en maak de afweging of je doorgaat of stopt, zonder je te
laten belemmeren door de vele investeringen die je al hebt gedaan
(sunk costs). Houd altijd moed.

Vier je successen
Tegenover de mislukkingen staan natuurlijk de talrijke successen die je
boekt als je bedrijfsidee aanslaat. Laat die successen vooral niet
ongemerkt voorbij gaan. Bepaal wat een mijlpaal is en vier ieder succes.
Door je doelen goed te formuleren, groeit het gevoel dat je
daadwerkelijk iets bereikt. Hou je vast aan deze successen en gebruik
ze als energiebron en motivatie om door te gaan. Als het goed gaat, heb
je veel om van te genieten en om later op terug te kijken.

Interne communicatie en samenwerken
Zoals in hoofdstuk 4 staat, is je relatie tot je eventuele zakenpartner zeer
belangrijk. De manier waarop je communiceert, op elkaar reageert,
samen dingen bedenkt en uitvoert, is essentieel voor het kunnen
onderhouden van een langdurige werkrelatie.

Samenwerking
De belangrijkste punten waren voor ons
het continu openstaan voor kritiek, het
opvangen van elkaars irritaties en de
aanname dat we allebei ons best doen
om het meeste uit dit bedrijf te halen.
We hebben allebei een duidelijke eigen
mening en zijn daarbij standvastig en
volhardend om ons doel te bereiken.
Daarom hadden we elkaar niet alleen nodig om te motiveren maar ook
om elkaar bijtijds af te remmen in ons enthousiasme. Ons obsessieve
gedrag zorgde aan de ene kant voor onnodig veel vertraging, aan de
andere kant leverde het wel een solide basis op voor de lange termijn.
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Bedenken, beraden, bewerkstelligen
We merkten dat je beter op de toekomst bent voorbereid als je van
tevoren zoveel mogelijk over de dingen nadenkt. Aan de andere kant is
er de weerbarstige praktijk. Vaak heb je simpelweg niet alle informatie of
is het lastig in te schatten welk resultaat bij een bepaald besluit hoort.

Back-up plan
Onze insteek was: ‘eerst draaien op plan A en zo nodig overschakelen
op plan B’. Uiteraard hadden we dit van tevoren goed uitgedacht. Omdat
we altijd een plan B hadden, konden we snel schakelen als de praktijk
anders bleek te zijn. Vooraf sparren en uitdenken is wel één van de
meest voor de hand liggende, maar ook een van de belangrijkste tips
die we kunnen meegeven.

Bedrijfsstrategie & businessplan vooraf
In hetzelfde straatje past het vooraf opstellen van een bedrijfsstrategie
en businessplan. Als je zoveel mogelijk van tevoren uitdenkt, krijg je ook
een beeld van de knelpunten. Ga steeds een stapje terug en bedenk
wat je precies wilt. Wil je een webshop of wil je een retailwinkel met een
online kanaal? Wil je zelf programmeren of wil je straks alleen
verkopen? Door deze vragen met elkaar te bespreken of in je hoofd
door te nemen, kom je erachter wat je wilt en waar je kracht ligt.

Core business, uitbesteden en investeren
Je eigen kracht is eigenlijk de core business van het bedrijf. Als jij goed
kunt omgaan met social media, dan straalt dat af op je bedrijf. Als je niet
genoeg weet van je producten, dan valt dat ook direct op, bijvoorbeeld
op je website of in de antwoorden van de klantenservice. Om je bedrijf
succesvol te kunnen maken, moet je zelf voldoende ‘core qualities’ in
huis hebben. De ‘niet-core-qualities’ kun je het beste zo snel mogelijk
compenseren door professionals in te schakelen. In ons geval gold dat
bijvoorbeeld voor de fulfillment.

Noodzakelijk kwaad vs uitbesteden
Ondernemen is onlosmakelijk verbonden met allerlei tijdrovende zaken
die er gewoon bijhoren, zoals: het invullen van de belastingaangifte,
scannen van bonnetjes, voeren van onderhandelingen met leveranciers,
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inpakken en verzenden van dozen, leren hoe ieder aspect van je
webshopsoftware werkt, versturen van incasso’s en omgaan met
ontevreden klanten. Deze zaken vereisen soms een apart talent.
Bedenk dat veel jobs uit dit rijtje een noodzakelijk kwaad zijn, maar dat
je ook het nodige kunt uitbesteden aan bijvoorbeeld accountants,
fulfillment partijen en programmeurs.

Externe communicatie en relaties
Als ondernemer heb je te maken met verschillende belanghebbenden,
de zogenaamde stakeholders. Hoewel je eigen baas bent, dien je wel
rekening te houden met hun belangen. Je leveranciers verwachten dat
je genoeg bestelt, je klanten verwachten een goed kwalitatief product
tegen een concurrerende prijs en je concurrentie verwacht dat je je
netjes gedraagt in de markt. Bedenk hoe je hiermee wilt omgaan.

Benadering van je netwerk
Voor LensBestel.nl kozen we voor een open en transparante
benadering. Wij staan voor een samenwerkende en meedenkende
aanpak waarin eerlijkheid hoog in het vaandel staat. Dat geldt zowel
voor onze relatie met leveranciers als met klanten. Daarbij is het soms
beter om in het belang van het netwerk te handelen in plaats van uit te
gaan van eigenbelang. Deze op samenwerking gerichte attitude dient in
je communicatie terug te komen. Je kunt dit best expliciet benoemen.
Daarnaast zul je op zoek moeten gaan naar partners en stakeholders
die jouw instelling accepteren en die bij voorkeur gelijkgestemd zijn, al
genereert dat wellicht niet direct financieel voordeel.
‘Spelletjes’ en spelregels
Zelfs al hebben mensen dezelfde instelling als jij, je ontkomt er niet aan
om regelmatig ‘klassieke spelletjes’ te spelen, zoals druk uitoefenen,
aandringen of een formele klacht indienen om iets gedaan te krijgen.
Zolang je als ondernemer nog niet groot genoeg bent om je eigen
spelregels te bepalen, moet je accepteren dat dit een noodzakelijk
kwaad is.
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Hoe meer je verkoopt, hoe behulpzamer de leveranciers worden, hoe
meer uitzonderingen mensen voor je willen maken en hoe sneller je
wordt betrokken bij belangrijke gebeurtenissen of beslissingen. Het is
een investering, maar bedenk; jij bent niet gek, je bent uniek.
Lees ook de online versie van het hoofdstuk 'Lessen voor
webshopondernemers’ en de reacties op dit artikel.
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13. Verkopen van je webwinkel
Na een paar jaar uitbouwen en exploiteren van je webwinkel, kan het
zijn dat je eraan toe bent om de webwinkel van de hand te doen.
Misschien heb je je persoonlijke doelstellingen bereikt, ben je toe aan
iets nieuws of denk je precies nú een goede prijs ervoor te kunnen
krijgen; in alle gevallen is het handig om globaal te weten waar je aan
begint.
In het geval van LensBestel.nl was het vóór het starten van de webshop
al duidelijk dat we vooral een concept wilden neerzetten en dit concept
op den duur van de hand wilden te doen. Daarom is LensBestel.nl ook
bezig met het uitwerken van een manier van samenwerking – in de vorm
van een gedeeltelijke overname – om de onderneming naar een volgend
niveau te tillen.
Vanaf het begin van ons avontuur zijn we transparant geweest naar al
onze stakeholders dat we hierover altijd in gesprek willen gaan. In dit
hoofdstuk staat het verkoopproces en de waardering van je webshop
centraal.

Het verkoopproces
Allereerst een nuancering. Verkopen van een webshop is in de meeste
gevallen niet een kwestie van een prijs noemen, geld krijgen en het
eigendom overdragen. Onder verkoop kan ook vallen het verkopen van
een deel van je onderneming, het aangaan van een samenwerking of
het losmaken of opdelen van je bedrijf. In al deze gevallen gebeurt er
wel iets met zeggenschap over je onderneming en de manier waarop je
erbij betrokken bent.
Globaal kent verkoop vijf stappen:
• Vinden van de juiste partij
• Waarderen van je onderneming
• Afspreken van de juiste voorwaarden
• Administratieve ondersteuning
• Praktische overdracht
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Vinden van de juiste partij
Het is zaak om een partij te vinden die
geïnteresseerd is in (het kopen van)
jouw webshop. Het liefst een partij die
inhoudelijk interesse heeft in je
diensten/producten, omdat dit het
onderhandelen met en
enthousiasmeren van de andere partij
gemakkelijker en leuker maakt. Er zijn
meerdere manieren om aan zo’n ideale
partij te komen:

Benaderd worden
De makkelijkste manier is als je wordt benaderd door een partij die van
je heeft gehoord en interesse heeft getoond. Het kan zijn dat deze partij
jou kent als concurrent, afnemer of juist leverancier (ketenintegratie).
Belangrijk hierin is openstaan voor benadering.

Passief-assertieve aantrekking
Onderdeel van dit openstaan is de passief-assertieve aantrekking. Je
moet als bedrijf uitstralen dat je ‘op de markt’ bent en in gesprek wilt
treden. Wij hebben dit gedaan door bij ‘Over LensBestel.nl’ duidelijk
neer te zetten dat we contact willen en altijd interesse hebben om de
dialoog aan te gaan. Daarnaast laten we dit in gesprekken met onze
stakeholders vaak tussen de regels door terugkomen.

Via je zakelijke of persoonlijke omgeving
Als webshopeigenaar en individu heb je diverse, hopelijk goede, relaties
met je omgeving. Zo ken je meerdere leveranciers, concullega’s,
partners en natuurlijk afnemers. Al deze stakeholders (en vooral die uit
je branche) hebben meestal een goed netwerk, waar jij met vele
anderen in zit. Dit is dan ook een eerste stap om je signaal uit te stralen.

Via een verkoop-website
Er zijn enkele marktplaatsachtige websites, waarop verkopers en kopers
van webshops elkaar kunnen vinden. Een voorbeeld is: webwinkels-tekoop.nl. Hierop kun je aangeven wat je webshop doet en wat je denkt
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dat de geschatte waarde is. Daarnaast kan de Kamer van Koophandel
je helpen bij het vinden van een geschikte koper en kunnen ze je
doorverwijzen naar de beschikbare online marktplaatsen voor de
verkoop van een bedrijf.

Door actief te zoeken (op internet)
Wie kijkt naar Dragons Den, weet dat er veel mensen rondlopen met
een zak geld en interesse om een bepaalde branche te betreden. Deze
investeerders zijn doorgaans zeer kritisch en erg goed in
onderhandelen. De drempel om contact op te nemen met een
investeerder is groot, maar met een gezonde dosis ondernemerschap
en enthousiasme is er een grote kans om hun aandacht te krijgen.

Waarderen van je onderneming
Er is helaas/gelukkig geen manier om een absoluut en objectief
prijskaartje te hangen aan een onderneming, laat staan een deels
virtuele onderneming zoals een webshop. Bij het bepalen van de
waarde komt het dan ook vaak neer op gezond verstand, ondersteund
door enkele ratio’s, toekomstperspectieven en onderhandelingen.

Een onderbouwde schatting maken van de waardering
Om een goede schatting te kunnen maken van de waardering van jouw
onderneming, zul je zorgvuldig naar de financiële cijfers van de
afgelopen tijd moeten kijken. Op basis van die aangetoonde resultaten,
in combinatie met een realistische inschatting van de toekomst kun je
een onderbouwde berekening maken van de waarde.
Allereerst is het nodig om bij jezelf goed na te gaan wat je precies
verkoopt. Probeer de vraag om te draaien en bedenk: ‘Wat is van
waarde voor de andere partij?’.
De volgende zaken kunnen daar het antwoord op geven:
• De techniek: de ingerichte webshop, het CRM-systeem, intranet, etc.;
• Het klantenbestand: aantal klanten, gemiddelde waarde per klant en
terugkomstpercentage;
• Het businessnetwerk: contracten met leveranciers, contacten met
andere stakeholders;
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• Merkwaarde: naamsbekendheid, kwaliteit van het merk,
geregistreerde URL’s;
• Aanwezige middelen: activa, passiva, kapitaal, liquiditeit;
• Know-how: Opgedane kennis over de markt, producten, klanten en
ervaring; of
• Overige: moeilijk meetbare zaken zoals opgezette internetmarketing
activiteiten (posities in zoekmachines), enthousiasme,
uitstralingskracht van het idee.

Berekening van de waarde
Nu je een idee hebt welke zaken van waarde kunnen zijn, kun je iets
gemakkelijker een berekening maken. Je kunt de waarde van je
onderneming op meerdere manieren berekenen. De meest gebruikelijke
manier is om minimaal twee verschillende methodes te hanteren en met
de uitkomsten daarvan een redelijk gemiddelde waarde te bepalen.
Hieronder introduceren we enkele methodes. Deze zullen we niet verder
uitdiepen omdat hier genoeg over geschreven is door experts:
• Net Present Value: Hierbij bereken je de huidige waarde van de
verwachte inkomensstromen in de toekomst.
• Market Multiple: bijvoorbeeld een aantal keer de bruto winstmarge
per jaar.
• Liquidatie waarde: hoeveel is de onderneming en haar activa waard
bij faillissement.
Een voorbeeld van een simpele waarderingsmethode zou bijvoorbeeld
kunnen zijn:
• Aantal orders per jaar: 10.000
• Gemiddelde winst per order: 2 euro (let op: neem de winst die de
overnamepartner per order kan maken)
• Gebruikelijke multiple: 7 (hangt van markt, risico’s en stabiliteit af
• Totale bedrijfswaarde: 7 x 10.000 x 2 = 140.000 euro
Hoe meer jij de door jou gebruikte waardering kunt onderbouwen met
externe bronnen en meerdere waarderingsformules, hoe
geloofwaardiger je verhaal is richting de overnamepartij.
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Onderhandelen over de waardering
Als je denkt aan verkopen van complexe producten (auto’s, huizen of
webshops), denk je natuurlijk aan onderhandelen. De gangbare
veronderstelling is dat de koper een zo laag mogelijke prijs wil betalen
voor zoveel mogelijk waarde en de verkoper een zo hoog mogelijke prijs
wil ontvangen voor de reeds bestaande waarde. Hoewel beide partijen
een globale indruk en schatting hebben van de waarde van het bedrijf, is
er geen absoluut kloppend cijfer. Dat betekent dat de prijs niet vaststaat
en dat partijen op een waardering moeten uitkomen waar ze beide
tevreden mee zijn.
In dit onderhandelingsproces is een aantal zaken van belang:

Gevoel en ratio
“Het is je kindje, je hebt er veel (te veel) tijd in gestoken en nu moet je
het door iemand anders laten opvoeden” is een zeer natuurlijk gevoel
dat je soms tijdens onderhandelingen kunt krijgen. Voor de andere partij
is het echter geen kindje, maar een VoF, eenmanszaak of BV die een
hoeveelheid geld kan opleveren. Om tot een goede overeenstemming te
komen, moeten beide partijen met deze clash tussen gevoel en ratio
kunnen omgaan. Vanuit jou als verkoper betekent dat rationeel kunnen
kijken naar de verkoopwaarde, verwachte inkomsten, kosten,
administratie en risico’s. Vanuit de koper betekent dat bepalen van de
juiste hoogte van goodwill zodat de verkoper zich niet
ondergewaardeerd voelt.

Politieke overwegingen
De prijs van je bedrijf is niet alleen het geld dat je op de rekening krijgt
gestort. Bedenk dat het laatste getal achter de komma, de kleinste
lettertjes en een op het eerste oog irrelevante uitspraak het verschil
kunnen betekenen tussen top of flop. Ronald Reagan zei “trust, but
verify” en een vertaling zou betekenen dat je de andere partij voor een
groot deel moet vertrouwen, maar dat je de belangrijkste zaken op een
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intelligente manier afdekt. Geld en
afspraken kunnen zelfs de beste
vriendschappen beïnvloeden en het zou
zonde zijn om dat in de weg van een
mooie samenwerking of verkooptraject
te laten komen.

Gedrag en overtuiging
Mensen hebben een ingebouwde
neiging om entiteiten te personifiëren.
Vooral in het geval van iets dat voor een
groot deel afhankelijk van je is, geldt dat
het jouw ‘karakter’ zal overnemen. Je webshop ademt jouw ideeën,
visies en beslissingen. Je verkoopt dus altijd “de tent en de vent”. Jouw
gedrag en het gedrag van je gesprekspartner weerspiegelen dan ook
het zakelijke gedrag en dit is een goede indicator voor het wel of niet
lukken van de deal. Luister naar je intuïtie en beslis ook zeker op basis
van het persoonlijke gedrag van de partij.

Afspreken van de juiste voorwaarden
Wanneer je eindelijk contact hebt gemaakt met een partij en enkele
(informele) gesprekken hebt gevoerd, begin je doorgaans door te krijgen
waar je elkaar kunt aanvullen en waar mogelijke wrijvingen zitten. Om
dit alles goed op te vangen is het noodzakelijk om duidelijke afspraken
te maken en voorwaarden te stellen aan de overdracht. Probeer niet
afhankelijk te worden van dichtgetimmerde contracten aangezien deze
schijnveiligheid geven en vaak het vertrouwen in de onderhandelingen
wegnemen. Beter is het om een betrouwbare partij te zoeken,
transparant te zijn, en vooral je belangrijkste risico’s af te dekken in het
contract.
Het voordeel van met zijn tweeën dit proces te doorlopen is dat je elkaar
scherp houdt op de eisen die je hebt. Bedenk van tevoren wat je wilt,
wat zeker deal-breakers zijn en waar je best wat ruimte hebt. Bedenk
ook wat je van de andere partij verlangt en communiceer dit duidelijk en
beargumenteerd.
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Dit proces van heen-en-weer gaan (ook wel onderhandelen genoemd)
kan veel tijd in beslag nemen (denk aan enkele maanden). Neem deze
tijd ook en laat je zeker niet opjagen. De partij wil jouw webshop
hebben, dus al sta je onder druk, jij hebt de juiste kaarten! Het kan zijn
dat jij of de andere partij met ideeën komt waar je van tevoren niet aan
hebt gedacht. Sta hier open voor, brainstorm en wees niet bang om je
ideeën op tafel te leggen.
Er is geen objectieve manier van meten en waarderen van je bedrijf, dus
je moet het van creativiteit hebben om een goede samenwerking te
krijgen.
Als je de juiste voorwaarden denkt te hebben afgesproken, wacht dan
altijd een tijd met ondertekenen. Win advies in van (bevriende)
adviseurs, accountants en anderen administratief onderlegden. Wees
ook niet bang om dit met je privé-omgeving te delen, vaak kunnen zij
aan de manier waarop je iets vertelt zien of je er vrede mee hebt of niet.

Administratieve ondersteuning
De afspraken zijn gemaakt, de handen zijn geschud, de champagne is
gedronken en er ligt een getekend contract voor je neus, wanneer de
accountant met twee kopjes koffie binnenloopt. Nu begint het praktische
en meestal iets minder idyllische gedeelte van de verkoop; de
administratieve afhandeling.
Aangezien de manier waarop je de samenwerking of verkoop
administratief aanpakt veel invloed kan hebben op de waarde of
belasting tijdens overdracht, is het aan te bevelen vóór en tijdens de
gesprekken met de andere partij de expertise van een accountant en
een fiscalist in te roepen.
Bedenk bijvoorbeeld dat een handigheid zoals de rechtsvorm wel 30%
belastingvoordeel kan betekenen of dat je halverwege de overdracht
bemerkt dat je niet genoeg middelen hebt om de overdracht te voltooien.
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Een goed begin is de site van de
Belastingdienst. Hier staat in het kort
waar je aan moet denken bij overdracht
van je bedrijf. Vanwege verregaande
complexiteit van de overdracht van zelfs
een kleine (web)onderneming adviseren
we echter zeker om dit in samenwerking
met een expert te doen.
Enkele zaken waar je sowieso aan moet
denken:

Rechtsvorm
Bedenk dat als je een VoF of eenmanszaak hebt, je persoonlijk
aansprakelijk bent voor alles wat er in, door of bij de organisatie gebeurt.
In de praktijk kan dit betekenen dat als je je bedrijf voor 50% verkoopt,
de andere partij keuzes kan maken, waardoor jij je privébezit (zoals
huis, auto, inboedel) kunt verliezen.
Om zeker te weten dat dit niet gebeurt, kun je kijken naar een tijdige
overstap op een BV als rechtsvorm, waarvan beide partijen bijvoorbeeld
50% eigenaar worden. Bedenk wel dat beide partijen evenveel geld
moeten investeren.

Belasting
Er zijn maar twee dingen zeker in het leven; de dood en belastingen.
Ook bij overdracht van iets wat je volledig zelf hebt gecreëerd, moet je
rekening houden met zekere belastingen. Er zijn fiscale handigheden
(volkomen legaal uiteraard), waarmee je meer of minder belasting hoeft
te betalen. Laat je informeren! Het bedrag dat je bespaart kan vele
malen hoger zijn dan het bedrag dat je uitgeeft aan een adviseur.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Als je bedrijf wordt overgenomen, ben je verplicht een wijziging door te
geven op de website van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De
partij wordt namelijk eigenaar en verwerker van de gegevens. Geef dit
tijdig aan.
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Boekhoudkundig principe
Het boekhoudkundig principe zegt: alle winsten zo laat mogelijk
inboeken, alle verliezen direct. Wees niet te blij als je de prijs hoort die
de tegenpartij wil betalen. Veelal zal door verschillende
overdrachtsmethodieken en (extra) kosten de uiteindelijke cash op je
rekening lager uitvallen.

Praktische overdracht
Nu je alles hebt geregeld, de financiële stromen zijn gaan lopen en de
partij langzamerhand je onderneming overneemt, is het zaak om de
laatste praktische zaken af te handelen.
Een bekend gezegde is: ‘the devil is in the detail’. Dit blijkt maar al te
waar, want bereid je voor op ontbrekende gegevens, zaken die voor jou
heel logisch lijken die niet zo logisch uitvallen en verandering van de
dynamiek in je relaties.
Als alles (bijna) rond is, kun je voorzichtig je omgeving gaan
voorbereiden op de verandering. Dit is de perfecte tijd om informele
etentjes met je relaties, leveranciers en eventuele afnemers te houden
en daarin te vertellen wat er allemaal gebeurt. In die informele
gesprekken kun je, afhankelijk van de betrokkenheid van die relaties,
ook gelijk afspraken maken over hoe de overdracht zal plaatsvinden.
Het voordeel van de informele aard is dat je er een goed netwerk aan
overhoudt, dat niet strikt zakelijk van aard is en niet alleen gebonden is
aan jouw (ex-)-onderneming.

Technische overdracht
Dat ene stukje code dat je toen om 3:45 ’s nachts hebt gemaakt als
tussenoplossing zou aan het licht kunnen komen wanneer je de
webshop en het technisch beheer overdraagt. Je hebt geen zin om het
nog te fixen, maar de tegenpartij zal waarschijnlijk niet willen investeren
in een developer.
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Bedenk hoe je met dit soort zaken om zult gaan. Het zou zonde zijn om
door deze details een bittere smaak aan de samenwerking over te
houden. Spreek bijvoorbeeld af dat je als adviseur tegen een laag
uurtarief dit soort dingen kunt oplossen.

Administratieve overdracht
Alle bonnetjes, crediteuren en schulden die je onderneming heeft,
worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Probeer in aanloop naar
de praktische overdracht een handig systeem te ontwikkelen, zodat alles
in één keer over kan. Informeer waar mogelijk over eventuele lopende
zaken, zodat je niet nog een jaar na overdracht gebeld wordt door een
geprikkelde accountant. Alle accounts (documenten, e-mail, foto’s etc.)
zou je moeten nagaan op mogelijke problemen. Wellicht heeft iemand
vertrouwelijke mails gestuurd of zijn er klanten met problemen geweest
die je liever niet aan de wilgen wilt hangen. Neem de tijd om alles op te
schonen, maar let op; een auditor moet alle relevante zaken kunnen
terugvinden.

Persoonlijke overdracht
Het laatste en belangrijkste punt is natuurlijk de persoonlijke overdracht.
Als alle middelen, documenten, e-mails, administraties en techniek zijn
overgedragen rest alleen nog de symbolische zwaai. Je hebt het bedrijf
met je blote handen opgebouwd en het wordt door iemand anders,
hopelijk beter, gerund. Bedenk hoe lang je er nog bij betrokken wilt
blijven en in welke hoedanigheid. Blijf je de go-to guy voor vragen of heb
je een bepaalde termijn waarin je je betrokkenheid afbouwt?
Communiceer dit helder naar je partners en wees consistent (het bedrijf
moet zich zonder jou kunnen redden).
Een veelvoorkomende denkfout is dat het bedrijf niet zonder je kan, jij
hebt alle kennis en ervaring in handen. Gelukkig blijkt het altijd op zijn
pootjes terecht te komen en worden problemen op een manier opgelost
die je wellicht niet zelf zou gebruiken, maar die past bij het nieuwe
karakter van je ex-bedrijf.
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Een tip is om er een symbolisch afscheid van te maken, een
afscheidsritueel. Psychoanalyse toont aan dat de mens rituelen nodig
heeft om met gevoel en emoties te kunnen omgaan. Maak er dus een
feest van, nodig je familie, vrienden, relaties en mogelijk de nieuwe
eigenaren uit om je bedrijf uit te zwaaien, ook zij zijn allen betrokken
geweest in je avontuur en moeten ook een soort afscheid nemen. En als
het feest voorbij is, pak dan je mooiste Hawaii-shirt in en geniet van je
welverdiende vakantie op Bali!
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Over de auteurs
Dennis Vreeke
Dennis Vreeke is één van de twee
oprichters van LensBestel.nl, dé
webshop voor contactlenzen en
lenzenvloeistof. Hij is afgestudeerd op
het snijvlak van bedrijfskunde en
internationale economie en heeft een
aantal jaren ervaring als strategisch
consultant. Zijn focus ligt daarbij vooral
op business modeling, startups en
samenwerkingsverbanden tussen
organisaties. Daarnaast heeft hij altijd
een brede interesse gehad in de
ontwikkelingen rond internet.
Als student begon hij ooit een webdesignbedrijf, waarna hij later ook als
IT-consultant aan de slag ging. Daarbij lagen zijn interesses vooral bij ecommerce, internetstrategie en social media.
Als zijn belangrijkste uitdaging voor de toekomst ziet hij het ontwikkelen
van bedrijfsconcepten om deze vervolgens uit te bouwen tot een
succes. Dit alles met een moderne, eerlijke en transparante insteek
waarbij het ‘nieuwe ondernemen’ voorop staat.
LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/dennisvr
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Roman Markovski
Roman Markovski heeft samen met
Dennis Vreeke de webshop LensBestel.nl
opgericht. Na zijn studie bedrijfskunde
(met als specialisatie de sociale major
‘management van verandering’) heeft
Roman gewerkt als intern consultant,
extern consultant en beleidsmedewerker
op het gebied van verandermanagement
en webtechnologie.
Roman houdt zich bezig met het slimmer,
nieuwer en moderner laten werken van
mensen binnen organisaties, maar daarnaast ook met sociale innovatie,
complexe veranderprocessen, internetmarketing en –strategie en social
media.
Roman vindt het een uitdaging om mensen en organisaties te
verbinden; met elkaar en met de online wereld, op de breedst mogelijke
manier. Dit doet hij als ‘modern ondernemer’ door bedrijfsconcepten zo
optimaal mogelijk te ontwikkelen en tot een succes te maken.
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/markovski
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Overzicht van adverteerders

Measuremail
E-mail marketing software
Mewerdestraat 62
3313 CS Dordrecht
Tel: 078 631 33 03

www.measuremail.com
Measuremail advertentie

Nines BV
Managed (dedicated) hosting

www.nines.nl

Kanaalweg 29
3526 KM Utrecht

Nines advertentie

Tel: 030 602 37 67
Iterate
Software

www.iterate.nl

Schipluidenlaan 101

Iterate advertentie

5035 KD Tilburg
Realvine
Magento software company
Hollandse Kade 38-2

www.realvine.nl
Realvine advertentie

1391 JM Abcoude
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Dossier Webwinkel
In 12 stappen naar je eigen webshop
Internetondernemers en webwinkeliers Dennis Vreeke en

Roman Markovski delen in dit ebook hun aanpak en ervaringen
bij het opzetten van webshop LensBestel.nl. Het boek is
geschreven voor mensen die zich willen verdiepen in hoe je een
webwinkel opzet of overwegen er zelf een op te zetten. Het
geeft een boeiende kijk op het pad dat deze twee webwinkeliers
hebben afgelegd en staat boordevol met tips, tricks en handige
links. Een deel van de serie verscheen eerder in de vorm van
artikelen op Frankwatching.

“Goed om een realistische kijk te krijgen op het
starten en runnen van een webwinkel.”
“Frankwatching en LensBestel, heel hartelijk bedankt voor deze
handleiding. Was erg nuttig bij het starten van onze eigen
webshop.”
“Als ik dit zo lees krijg ik zelf ook zin om
een eigen (online) business te starten!”

Geef je mening over dit ebook of kijk voor
updates op de pagina ebook Dossier
Webwinkel. Vind je het nuttig, dan kunnen
we je via e-mail op de hoogte houden over
het verschijnen van nieuwe Frankwatching ebooks (aanmelden).
Meer gratis ebooks downloaden? Zie Frankwatching ebooks.
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