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Voorwoord Sam Rohn, CEO Red je Pakketje
Ondernemen is doen. Zéker online. In dit e-book lees je daarom hoe je binnen 24 uur een complete webshop uit de grond
stampt. Met een gemiddeld leestempo heb je het na 27 minuten uit. Na afloop weet je:

1. Waarom je een extra verkoop kanaal nodig hebt
2. Hoe je dit zonder technische kennis zelf kunt opzetten
3. Hoe je vervolgens je nieuwe kanaal de grootste kans van slagen geeft

Van 0 naar 50.000 bestellingen
Het is donderdag 19 maart als ik word benaderd door EY. Of het mogelijk is dat ik met Red je Pakketje de sierteelt uit de
brand help. Door de net uitgebroken coronapandemie heeft die sector het zwaar. Heel zwaar. Ik deel de vraag binnen Red je
Pakketje en met anderen uit mijn netwerk via de Facebookgroep Young Creators. Hoe kunnen wij iets betekenen voor telers
die hun verkoopkanalen kwijt zijn?

Binnen 24 uur staat webshop Red je Boeketje live. Een dag later zijn de eerste 1.000 bestellingen binnen en in minder dan
een maand doorbreken we de grens van 50.000 verkochte boeketten. Dankzij PR komen we op tv, in de krant, op de radio en
op vele websites. We steunen honderden telers en creëren tientallen banen voor horecamedewerkers die thuis kwamen te
zitten.

Dat smaakt naar meer.

Met dit e-book willen we jou helpen bij het opzetten van een webshop. Het maakt niet uit of je ‘alleen’ een webshop hebt of
dat je een webshop als extra verkoopkanaal wilt naast je fysieke winkel. Dit e-book schrijf ik samen met Jan Opperman,
Renno Welberg en Jorit Hajema. Samen zijn wij de drijvende krachten achter de lancering van Red je Boeketje.

Ik hoop, en verwacht, dat je veel aan dit boekje hebt.

Groeten,
Sam

http://redjeboeketje.nl/
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Introductie
De effecten van corona zijn gigantisch. Niet alleen staat de
gezondheidszorg onder enorme druk, ook de economie heeft het
al heel lang niet zo zwaar gehad. De effecten bij het aanhouden
van deze crisis zijn bijna niet te overzien. De meeste mensen
zitten in ieder geval tot 1 juni binnen en van winkeliers wordt
verwacht dat zij zelf voor een deel de broek ophouden. Maar veel
ondernemers zien de omzet verdampen. En dit terwijl de online
omzet de afgelopen twee weken in veel categorieën is gegroeid
met meer dan 50 procent.

Een periode van crisis is ook een periode vol kansen. Zo waren wij
zelf al getuigen van de enorme aardverschuiving in de
sierteeltsector waarbij een ongekende hoeveelheid
bloementelers nu leert om rechtstreeks aan de consument te
verkopen, met alle voor hen positieve effecten. En er zijn nog veel
meer verschuivingen gaande. Kijk maar naar de horeca, waar
zelfs sterrenrestaurants opeens leren thuis te bezorgen.

Als we terugkijken naar de SARS-pandemie uit 2003, waarbij wij
als Nederland gelukkig buiten schot bleven, dan zien we dat juist
in die periode bedrijven als Alibaba, JD.com en vele anderen een
enorme opkomst maakten door de verschuiving van offline naar
online. En hoewel Nederland online anno 2020 veel verder
ontwikkeld is dan China in 2003 was, zullen er grote groepen
mensen zijn die voor het eerst het gemak van online bestellen
ervaren. Er is dan ook een heel grote kans dat de verschuiving
naar online aankopen voor een (groot) deel permanent is. Ook na
de crisis zal de offline retail deze omzetten dus blijven missen.

Wij willen jou helpen een deel van de misgelopen offline omzet
online terug te winnen. En we willen jou helpen bij het grijpen van
digitale kansen. In dit boekje lees je een simpel stappenplan
waarmee je binnen een dag een webshop kunt starten. Aan het
einde geven we je nog enkele aanvullende tips waarmee je extra
successen of gemak kunt ervaren. Hoewel het geen garantie tot
succes is, kan een webshop je zeker in deze crisistijden cruciale
kansen bieden.

Maar zonder verdere afleiding gaan we nu dan echt beginnen!
Heel veel plezier met het (her)ontdekken van je bedrijf. Laat de
opdracht voor je, je niet afschrikken. Breek de taken op in
stukken en je zult zien dat het allemaal slechts een dag werk is.
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Een online kanaal
Wanneer je een online verkoopkanaal wilt toevoegen, heb je de
keuze uit verschillende routes om je doel te bereiken. Zo kun je
ervoor kiezen zelf een webshop op te zetten. Een andere optie is
meeliften op het succes van grote platforms zoals bol.com via
bol.com Plaza.

Wat heb je nodig?
• Circa € 100 voor de nodige kleine aanschaffingen, zoals een

website-sjabloon, een domeinnaam en eventueel het afkopen
van online fotorechten. Dit is alleen een vereiste als je een
eigen kanaal bouwt. Werk je uitsluitend via platformen? Dan
zijn veel aanschaffingen vaak niet eens nodig of zit het
inbegrepen in de maandelijkse betalingen

• KVK- en btw-nummer
• Productfoto’s en -omschrijvingen
• Bij de Shopify-dienst die wij gebruiken komen ook

maandelijkse kosten kijken. Deze zijn echter in de meeste
gevallen goed overzichtelijk en wegen niet op tegen
bijvoorbeeld de huur van een winkelpand. In de dienst die wij
kiezen is € 29 per maand voldoende

Let’s begin
Hoe wil jij je waren online aanbieden?
A. Rechtstreeks via mijn eigen webshop. Ga door naar stap 1 en
sla stap 2 over
B. Via een platform en zo meeliften op hun bereik. Ga direct door
naar stap 2
C. Beiden. Ga dan door naar stap 1, ik ga flink uitpakken!

Stap 1: Je eigen webshop lanceren
Een eigen webshop lanceren kan op vele manieren. Zo kun je een
website compleet laten bouwen in een Magento-achtige
omgeving, zodat de webshop perfect past bij jouw wensen. In
mijn ervaring duurt dit meestal maanden of zelfs jaren en kost
het vele duizenden euro’s. Gelukkig zijn er ook alternatieve en
vaak kant-en-klare opties, zoals het gratis (opensource)
Woocommerce en Shopify.

Met zowel Woocommerce en Shopify hebben wij positieve
ervaringen. Zo was de webshop van Jimmy Joy een Shopify
webshop waar zonder problemen een miljoenenomzet doorheen
stroomde. En redjeboeketje.nl is een webshop gemaakt op het
‘gratis’ Woocommerce. Gratis staat hierbij tussen haakjes, omdat
je zelf de opmaak kiest en bepaalt hoe luxe de site moet zijn. Dat
kan echt gratis, maar met wat kleine aankopen is Woocommerce
vaak veel makkelijker te gebruiken. Bovendien kun je dan beter
traceren wat klanten op je site doen, waardoor je de omzet kunt
verhogen met gerichte acties op basis van het klantgedrag.

Wanneer je kiest voor Shopify kun je simpelweg naar shopify.nl
gaan.

https://www.shopify.nl/
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Vul je e-mailadres in, kies een wachtwoord en bepaal de naam
voor je winkel. Nu kun je direct starten met bouwen.

Het begint met enkele vragen over je bedrijf:

Daarna staat je webshop. Wil je het tussentijdse resultaat zien?
Druk op het oogje naast “Onlinewinkel” in het menu aan de linker
zijde. Zo zie je tijdens het bouwen telkens gemakkelijk wat je
doet:

Nu je de webshop hebt staan is het een kwestie van vullen. Voeg
producten toe om te laten zien wat je voor hoeveel verkoopt. Pas
het thema aan om de look en feel van de site (het uiterlijk) te
veranderen. En als laatste is een domeinnaam uiteraard key (dit
is de URL van je site). Ben je tevreden met het resultaat? Dan dien
je nog wel een abonnementsvorm te kiezen, voordat je kunt
starten met verkopen. Bij Woocommerce hoeft dit niet, maar
daar is de installatie minder eenvoudig.

Betaalsysteem toevoegen
Nu alleen nog een betaaloplossing. Wij maken graag gebruik van
CM.com. Zij hebben al een integratie met Shopify, waardoor je
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jouw site in slechts een paar stappen kunt koppelen aan CM.com.
Ga naar www.cm.com/nl-nl/producten/integraties/shopify/ en
meld je aan.

Na het aanmelden maak je een test account aan.

Met je testaccount kun je gemakkelijk de koppeling met diverse
betaalmethoden activeren. Je doet dit vanuit de achterkant van
Shopify. De betaalmethoden installeer je één voor één. iDeal is in

Nederland natuurlijk onmisbaar. Je kunt nog extra opties
toevoegen, zoals creditcards en PayPal. Klik dus één voor één op
onderstaande linkjes en doorloop de hieronder beschreven
stappen. De linkjes brengen je naar de juiste plek op Shopify.

• Add iDEAL to Shopify
• Add PayPal to Shopify
• Add VISA to Shopify
• Add Mastercard to Shopify
Nadat je de link hebt geopend, moet je inloggen bij Shopify.
CM.com heeft een heldere instructie geschreven over hoe je
betaalmethoden installeert, configureert en activeert. De
instructie vind je hier.

Stap 2: Verkopen via bol.com als partner op bol.com Plaza
Er zijn diverse online verkoopplatforms. Denk onder andere aan
Amazon, BVA Auctions en Marktplaats. Gezien het bereik van
bol.com in Nederland en België en het simpele feit dat we dit
boek to-the-point willen houden, richten we ons alleen op
bol.com Plaza. Bij stap 4 vind je nog een lijst met extra opties om
de omzet te verhogen.

https://www.cm.com/nl-nl/producten/integraties/shopify/ 
https://accounts.shopify.com/store-login?redirect=%2Fadmin%2Fauthorize_gateway%2F1052447
https://accounts.shopify.com/store-login?redirect=%2Fadmin%2Fauthorize_gateway%2F1052479
https://accounts.shopify.com/store-login?redirect=%2Fadmin%2Fauthorize_gateway%2F1052485
https://accounts.shopify.com/store-login?redirect=%2Fadmin%2Fauthorize_gateway%2F1052487
https://www.cm.com/nl-nl/producten/betalingen/
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Je voldoet aan de voorwaarden voor verkopen via bol.com als je
onderstaande vragen positief kunt beantwoorden:

• Passen je artikelen in een van de bestaande categorieën van
bol.com?

• Hebben je artikelen een GTIN (ook bekend als EAN) of ISBN?
• Kun je binnen 1-8 werkdagen leveren?
• Sta je ingeschreven bij de KVK of het Belgische

Handelsregister en heb je een btw-nummer?
• Kunnen klanten je artikelen binnen 30 dagen retour sturen,

als ze dat willen?
• Kun je vragen van klanten binnen 24 uur beantwoorden, in

het Nederlands?
• Voldoe je aan de servicenormen van bol.com? Bekijk hier de

servicenormen

Voldoe je aan deze eisen dan kun je gemakkelijk beginnen. Je gaat
naar www.bol.com/nl/m/verkopen-aanmelden en volgt deze drie
stappen:

Binnen enkele dagen kun je starten met verkopen, zonder dat je
zelf eerst een site hoeft te bouwen.

Stap 3: Verzenden via VanavondBezorgd.nl
Wil je zo snel en eenvoudig mogelijk met je webshop starten? Dan
is het van belang om een gemakkelijke verzendoplossing te
hebben. Vanuit Red je Pakketje zijn we daarom gestart met
VanavondBezorgd. Dit een gemakkelijk te gebruiken platform
voor het aanmelden van zendingen (de bestellingen die je wilt
versturen). Op VanavondBezorgd kun je zelfs grote aantallen
zendingen gemakkelijk aanmelden via CSV- of XLS-bestanden.
Ook losse zendingen zijn in een paar klikken aangemaakt.

Het belangrijkste voordeel van VanavondBezorgd is dat je direct
tijdens de lancering van je webshop start met een sterke online
propositie. Jij kunt klanten namelijk lokken met ‘tot 23:59 uur
besteld, de volgende dag in huis’. En dat zonder dat je tot diep
in de nacht bestellingen inpakt.

Dat werkt zo. Je pakt in de ochtend gemakkelijk de bestellingen
van de vorige avond in. Daarna lever je ze af op een van onze vele
drop-off locaties. Wij zorgen er dan voor dat je pakketten nog
diezelfde dag worden geleverd.

Hoe werkt het?
Ga naar VanavondBezorgd.nl en registreer jezelf als klant. Druk
vervolgens op de grote knop ‘Shop toevoegen’ en meld daar je
webshop aan.

Heb je meerdere webshops? Dan kun je ze met hetzelfde account
allemaal toevoegen. Uiteraard krijgt elke webshop een eigen label

https://www.bol.com/nl/m/servicenormen/
https://www.bol.com/nl/m/servicenormen/
https://www.bol.com/nl/m/verkopen-aanmelden/
https://www.vanavondbezorgd.nl/
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en de statistieken worden apart vermeld.

Heb je jouw webshop(s) toegevoegd? Klik dan rechtsboven op de
ronde knop met ‘0’ om gemakkelijk via IDeal tokens toe te
voegen.

Met de tokens kun je direct zendingen plaatsen en labels
aanmaken.

Bij het afgeven van je zending hoef je dan niet meer af te
rekenen. Zo zorgen we voor een veilige afhandeling van de
pakketten. We bezorgen namelijk niet alleen contactloos bij de
consument, maar jij kunt pakketten ook contactloos bij ons
inleveren.

Heb je al bestellingen ontvangen? Dan kun je ze vanaf dit
moment versturen. Hiervoor klik je op ‘zending toevoegen’. Meld
de zending handmatig aan of gebruik (bij grotere aantallen) een
CSV- of XLS-bestand.

Een CSV-bestand opmaken gaat in Woocommerce automatisch.
Ga in de back-end (de achterkant) van je webshop in het menu
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naar Shopify of Woocommerce en klik op Bestellingen. Vink alle
bestellingen aan en selecteer in het drop-down-menu de optie
‘Export as CSV’. Download het bestand. Vervolgens open je op
VanavondBezorgd de pagina van de zendingen. Upload het CSV-
bestand, zodat je labels automatisch worden aangemaakt.

Hierna hoef je alleen nog eenvoudig de labels te downloaden via
de knop rechts bovenin.

Na het printen plak je de labels op de doos van de zending en
lever je deze in bij de gekozen drop-off locatie.

Stap 4: Spread the word
Je bent zo ver! Met een beetje mazzel heb je de eerste drie
stappen ruimschoots binnen de 24 uur gedaan. Maar we kunnen
ons voorstellen dat je wat meer tijd nodig had als je nog geen
foto’s of productomschrijvingen had. Hoe dan ook denken we dat
het allemaal makkelijker was dan je had verwacht.

Helemaal klaar ben je nu nog niet. Je hebt een of meerdere
kanalen staan, maar je moet nog wel gaan verkopen. Net als in

een fysieke winkel kun je pas verkopen als er iemand binnen is.
Stap 4 gaat dan ook over enkele manieren voor het snel en
eenvoudig aantrekken van klanten. Sommige zijn betaald, andere
volledig gratis. We delen ze voor het gemak op tussen platformen
en eigen kanalen, aangevuld met opties die hoe dan ook de
moeite van het proberen waard zijn.
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Platformen hebben vaak miljoenen bezoekers per maand en
bieden haast ontelbaar veel verschillende producten aan. Daar
bovenop bieden ze ook vaak dezelfde producten aan, maar van
verschillende verkopers. Dit zorgt er soms voor dat het als
verkoper soms overweldigend kan voelen om hier zaken op te
doen.

Toch biedt juist werken met platformen ook vele voordelen. Heb
je een uniek product waar veel vraag naar is? Dan kun je alle
onderstaande tips opvolgen, maar dit zal niet eens noodzakelijk
zijn. Je omzet is waarschijnlijk al hoog gezien het feit dat je jouw
unieke product in een winkel verkoopt waar miljoenen mensen
winkelen. Verkoop je een product dat vergelijkbaar is met
anderen? Dan zul je ontdekken dat onderstaande tips een wereld
van verschil kunnen maken.

Adverteren
Kies je voor een verkoopstrategie via een platform? Dan zul je
zien dat een deel van de verkopen van zelf gaat. Dit komt
simpelweg door het aantal mensen dat deze sites bezoekt.
Bol.com heeft bijvoorbeeld ruim 10 miljoen klanten.
Vanzelfsprekend zijn er in Nederland geen bedrijven die een
fysieke locatie hebben waar zo veel mensen langskomen.

Toch bieden de meeste platformen oplossingen aan om binnen
het platform meer te verkopen. Lees: betalen om hoger in de
zoekresultaten te komen (kijk op: adverteren.bol.com voor meer
informatie over adverteren op bol.com). Dit geldt niet alleen voor
bol.com, maar ook voor platformen als beslist.nl, Marktplaats,
Amazon en kleding.nl. Maak van deze opties gebruik als je daar

de financiële ruimte voor hebt. Houd alleen wel in de gaten of de
kosten van een verkoop blijven passen binnen de extra
opbrengsten.

Verzendopties
Op platformen zijn nog meer mogelijkheden om hoger in de
zoekresultaten te komen. Zo kun je hoger komen te staan dankzij
een latere ‘cut-off tijd’. Dit betekent simpelweg dat mensen langer
bij je door kunnen bestellen om de bestelling alsnog de volgende
dag (of zelfs dezelfde dag!) in huis te hebben.

De reden is helder. Een latere cut-off tijd zorgt voor een hogere
conversie. Dit houdt in dat je gemiddeld meer verkoopt per
bezoeker op je site. Dit is voor zowel jou als voor het platform
beter. De kans is namelijk groter dat een klant vaker bestelt bij
een platform met de beste voorwaarden. Daar verdient iedereen
aan.

Prijs
Verder is de prijs van je producten een belangrijk mechanisme.
Steeds vaker zie je dat partijen niet adverteren op producten,
maar het marketingbudget simpelweg van de prijs afhalen. In
beide gevallen teer je toch in op je marge en door een lagere prijs
te bieden kun je zelfs concurrenten afschrikken om ook te gaan
verkopen op het platform. Hierdoor wordt je positie nog
dominanter.

Toch moet je hiermee oppassen. Het klinkt wellicht aantrekkelijk,
maar een prijs weer verhogen is erg moeilijk. Ga hier dus niet te
lichtzinnig mee om. Wat we ook zien is dat producenten en

Verkopen via platformen

https://adverteren.bol.com/
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merken hun afzetmarkt kwijt zijn geraakt omdat hun resellers de
winkels moesten sluiten. In dat geval ben je wellicht lagere
marges gewend. Direct zelf aan de consument verkopen is dan
heel voordelig, hoewel dat meestal niet de schoonheidsprijs wint.

Recensies
Recensies zijn overal online key! Vergeet dat nooit meer. Het
tweede dat we je willen laten onthouden is dat iedereen die veel
klanten heeft ook negatieve recensies krijgt. Hierbij geldt dat je
reactie op zo’n recensie veel goed kan maken. Potentiële klanten
waarderen dit. Maar let op: sommige diensten laten je niet
reageren op recensies of delen niet wie de recensie heeft
geschreven. Je kunt het dan niet oplossen.

Daarnaast is het ook bij webshops normaal om het goed te willen
doen voor je klanten. Dit is online niet anders dan offline. Slechte
service is in de meeste gevallen online al jaren verleden tijd. De
meeste platformen plaatsen bovendien de partners met goede
recensies hoger dan partners met exact dezelfde kwalificaties
maar slechtere klantbeoordelingen.

Gebruik dit in je voordeel. Wees creatief en zorg er zeker in het
begin voor dat klanten worden verrast. Een handgeschreven
kaartje, confetti of wat extra’s. Verrassing leidt tot de beste
recensies.
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In het geval van een eigen webshop kan de start zwaarder zijn.
Maar lukt het om genoeg klanten aan te trekken? Dan blijft er
meer over om op door te bouwen. Neem bijvoorbeeld de
gemiddelde omzet-fee van 15% die je op de meeste platforms
moet afdragen. Die besparing kun je nu gebruiken voor het
opzetten van je eigen kanaal.

Lukt het je om terugkerende klanten of gratis publiciteit te
krijgen? Dan kun je een deel van die 15% ook nog eens in je zak
steken. Het volledige bedrag zul je echter niet besparen. In die
15% zitten namelijk ook zaken als betalingsverkeer,
klantenservice en bulkkortingen. En dat moet je nu voor eigen
rekening nemen. Doe je dit slim, dan is er online nog meer dan
genoeg ruimte voor jou.

Adverteren
Voor je directe kanaal is adverteren veel belangrijker dan bij
verkoop via een platform. Dit komt door het hele simpele feit dat
een platform vaak al miljoenen bezoekers heeft en jouw eigen
site in het begin nul. Zorg er daarom voor dat klanten naar je site
komen. Gebruik hiervoor verschillende kanalen en experimenteer
om erachter te komen welke kanalen voor jouw doelgroep het
beste werken.

Benut daarbij de kansen van online adverteren. Dat kan veel
gerichter dan offline. Waar je bij offline kanalen beperkt bent tot
zeer uiteenlopende krantenlezers, televisiekijkers of billboard-
passanten, kun je online tot in detail kiezen wie je reclame ziet.
Zo bespaar je enorme bedragen aan marketingbudget, omdat je
heel gericht alleen mensen benadert waarvan je verwacht dat ze

het snelst bij jou iets kopen. Ommaar wat te noemen: mannen
en vrouwen tussen de 25 en 35 jaar zullen sneller een
kinderwagen kopen dan mannen en vrouwen tussen de 55 en 65
jaar.

Wil je hulp bij online adverteren? Ga dan naar Google en zoek op
‘adverteren via Google’. In plaats van ‘Google’ kun je ook woorden
als ‘Facebook’, ‘Social media’ of ‘online’ gebruiken. Je zult tal van
bedrijven vinden die hierin zijn gespecialiseerd. Let hierbij op de
verschillen in de opstart-fees per campagne. Die kunnen echt
enorm verschillen, van letterlijk nul euro tot een maandelijkse fee
van duizenden euro’s.

Je doet er verstandig aan om te werken met een gemiddeld
bedrag per order dat je maximaal uit wilt geven aan marketing.
Deel dit ook met het bedrijf dat je campagnes runt en leg de
afspraak vast, zodat je hier in de toekomst naar kunt verwijzen.
Het voordeel is dat je bij succes automatisch op kunt schalen.
Want bij een gelijke verhouding tussen je marketing en omzet
kun je ongelimiteerd opschalen. Maar bij mislukking hoef je niet
bang te zijn dat je enorm veel geld kwijt bent.

Daarnaast weet je zelf waarschijnlijk het beste hoeveel je kunt
missen. Wanneer je schoenen verkoopt voor € 100 met een
inkoopwaarde van € 20, dan ben je wellicht bereid meer uit te
geven aan marketing per order dan wanneer je tandenborstels
van € 1,80 verkoopt met een inkoopwaarde van € 1,20.

Verzendopties
Ook voor je eigen webshop is het van belang dat je een sterke

Verkopen via eigen webshop
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propositie hebt. Van alle bestellingen online wordt 35% tussen
18:00 en 23:59 uur gedaan. Sluit je winkel om 18:00 uur en
accepteer je dan ook geen bestellingen online voor levering de
volgende dag? Dan mis je een belangrijk deel van je mogelijke
omzet.

Klanten gaan online gemakkelijk op zoek naar hetzelfde product,
maar met een snellere levertijd. Zo publiceerde bol.com een
onderzoek waaruit bleek dat Same Day Delivery zelfs voor een
conversiestijging zorgde van 7 à 8%. Dat is dus tot 8% meer
verkopen per uitgegeven euro aan marketing. Maak je gebruik
van VanavondBezorgd? Dan kun je de conversiestijging
gemakkelijk binnenhalen door orders de hele avond te blijven
accepteren en de orders simpelweg ‘s morgens in te pakken en
door Red je Pakketje te laten bezorgen.

Prijs
Dit is een wat gekke. Ik hoor maar heel weinig zelfstandige
webshop-eigenaren echt praten over de prijs. Natuurlijk kun je
jezelf geen mega verschillen permitteren. Toch zien we vaak dat
kleinere webshops prima een iets hogere prijs kunnen
permitteren zolang ze verder maar een nette dienst bieden.

Toch raden we af een hoge prijs te vragen. Tenzij je een uniek
product hebt, is een normale prijs het beste. Ga ook niet onnodig
laag zitten want de grootste opdracht is klanten naar je site te
krijgen. Zijn ze eenmaal op je site, dan is de prijs minder een
issue. Voor platformen is dit anders omdat verschillende
aanbieders vaak op dezelfde pagina dezelfde producten
aanbieden en de prijs daarom veel belangrijker is.

Recensies
Voor recensies geldt hetzelfde als bij platforms. Het enige verschil
is dat je niet op een platform zit en daardoor niet hoger in de
ranglijst van het platform staat. Toch kun je wel degelijk meer
bezoekers krijgen door goede recensies. Zo kan het helpen om
mensen te vragen een recensie achter te laten op Google.
Hierdoor krijgen mensen die je bedrijf online zoeken direct te
zien hoe andere klanten je beoordelen. Dit kan je legitimiteit
verhogen en daardoor de drempel om over te gaan op aankopen
verlagen.

https://partnerplatform.bol.com/content/uploads/2019/04/Whitepaper-Razendsnel-verkopen.pdf
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In dit deel willen we nog even enkele algemene tips geven die je
bereik kunnen verhogen. Dit kan voor zowel je verkopen op
platforms als op je eigen kanaal goed zijn.

Socials
Social media zijn voor de slimme ondernemers een uitkomst. Het
is nog nooit zo makkelijk geweest om mensen te verbinden en je
bereik te vergroten. De meeste ondernemers kunnen met een
sterke post al een bereik hebben van ruim duizend mensen. Doe
je dit regelmatig, dan zullen mensen je ook meer en meer gaan
volgen en daardoor kun je ongelofelijk veel groeien.

En ‘actief zijn’ op social media gaat echt niet alleen om
adverteren, maar juist ook om jou als persoon en het gebruiken
van je netwerk. Post het als je online bent gestart en wees ook
niet bang om naast je successen ook je missers te delen. Online
houden mensen net als offline van eerlijkheid en transparantie.
Heb je hulp nodig? Vraag dit dan ook gewoon aan je netwerk. Red
je Boeketje werd in 24 uur opgericht, met hulp na een post in een
groep op Facebook. Zelfs de naam is bedacht door iemand die we
nog nooit hebben ontmoet. Het kan echt makkelijker en sneller
dan je denkt.

PR
Pers is voor veel ondernemers iets vreemds en magisch.
Ondernemers die vaak in het nieuws komen weten dat dit niet
waar is. Heb je iets dat nieuwswaardig is en ben je eerlijk? Dan
kom je erachter dat journalisten juist op zoek zijn naar wat jij te
delen hebt. Moet je eens voorstellen dat je elke dag, week, maand
en jaar met nieuwe verhalen moet komen. Hoe fijn is het dan als

je af en toe geholpen wordt door mooie verhalen van mensen die
deze gratis opsturen. Door jou dus.

Houd hierbij wel rekening met het medium dat je benadert. Het
blad Linda zal minder geïnteresseerd zijn in de opening van een
webshop voor de lokale schoenenwinkel dan de lokale omroep.
Voor die lokale omroep kan het juist interessant zijn om te horen
hoe je in deze tijd jezelf opnieuw hebt uitgevonden en in een
onzekere tijd toch je eigen bestaansrecht verdedigt.

Storytelling is hierbij een must. Lees je hierop in en vraag
desnoods om advies. Wij zijn er een voorstander van om zelf als
oprichter of ondernemer de woordvoerder te zijn. Besteed dit
niet uit en al helemaal niet buiten je bedrijf. Het is veel
belangrijker dat je eerlijk en oprecht bent dan dat je een perfect,
gelikt verhaal hebt.

Daarnaast geldt dat het niet erg is om veel pers te benaderen.
Wel is het belangrijk ze niet te stalken en afwijzingen te
respecteren. Het is beter zorgvuldig relaties op te bouwen en in
de toekomst nog steeds iets te mogen sturen. Dat is belangrijker
dan bij je livegang een bericht in de krant.

Voor Redjeboeketje.nl zijn circa 1.500 journalisten benaderd. Hier
zijn in de eerste week al ruim twintig artikelen, drie radio-
interviews en twee televisie-items uit voortgekomen. Die
aandacht was niet te betalen geweest als we dat met betaalde
reclame hadden moeten behalen.

Als laatste willen we je heel veel plezier wensen met je nieuwe
online verkoopkanaal. We hopen echt dat je hiermee je business

Algemene tips
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naar nieuwe hoogten zult brengen. Door deze stappen te volgen
ervaar je opnieuw een dag hoe het is om een nieuw bedrijf te
starten, en dit keer in de snel ontwikkelende online markt.

Extra tips
Smaakt dit naar meer? Hieronder staan nog wat korte tips die je
rustig kunt overwegen zodra je live bent en je verder wilt
ontwikkelen of het jezelf gemakkelijker wilt maken.

Privacy en AVG: Zorg dat je privacyvoorwaarden goed op orde
zijn en je algemene voorwaarden up-to-date zijn. Zo voorkom je
problemen en kun je met een gerust hart online zaken doen. Je
kunt dit zelf via online tools regelen, maar we raden altijd aan om
bijvoorbeeld EY je algemene voorwaarden en privacystatement te
laten controleren. Voorkomen is beter dan genezen.

Lees je daarnaast ook goed in over de manier waarop je dient om
te gaan met persoonlijke gegevens. Verwijder ze ook zo snel als
kan nadat je ze niet langer nodig hebt. Meer weten over dit
onderwerp? Ga dan naar onderstaande sites:

• https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/
algemene-informatie-avg/mag-u-persoonsgegevens-
verwerken

• https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/
privacystatement-tips

• https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/avg/voldoen-aan-de-
avg-algemene-verordening-gegevensbescherming/

Meerdere zendingen naar dezelfde klant? Plak op elke doos
een label. Zo voorkom je dat zendingen onderweg verdwijnen.

Liever verzenden via een andere vervoerder? Neem dan de
zending mee naar een verzendlocatie van de betreffende
vervoerder en meld hem daar aan.

Internationaal verzenden? Je kunt eenvoudig gebruikmaken
van tussenpersonen als Wuundr, Sendcloud, MyParcel, Shops
United en nog vele anderen om via één verbinding verschillende
vervoerders aan te sluiten. Sommige platforms bieden zelf opties
voor internationale zendingen aan, waardoor bulkkorting
mogelijk is. Vaak is dit wel beperkt tot de Benelux.

Veel SKU’s (verschillende producten)? Overweeg een
voorraadbeheer-oplossing als Picqer.

Verhoog je omzet op bol.com Plaza: Door naar de lijst met
verkoopkansen te kijken, kun je gaten in het assortiment van
bol.com vinden. Dit zijn producten waarnaar bezoekers zoeken,
maar waarvoor nog geen aanbod is. Ga voor meer info naar het
partnerplatform.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/mag-u-persoonsgegevens-verwerken
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/mag-u-persoonsgegevens-verwerken
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/mag-u-persoonsgegevens-verwerken
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/privacystatement-tips
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/privacystatement-tips
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/avg/voldoen-aan-de-avg-algemene-verordening-gegevensbescherming/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/avg/voldoen-aan-de-avg-algemene-verordening-gegevensbescherming/
https://partnerplatform.bol.com/nieuws/verkoopkansen-uit-ontbrekend-assortiment
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Sam Rohn begon als 18-jarige zijn eerste
bedrijf samen met zijn broer Kay Rohn. Het
bedrijf, FairMobiel, was gespecialiseerd in
kwaliteitskoffie catering. Na enkele jaren
stapte Sam in het bedrijf Jimmy Joy, dat

toen nog vanuit de slaapkamer gerund werd.
Als CEO hielp hij met de uitbouw van het bedrijf,

wat leidde tot klanten uit maar liefst 86 landen. Een van de
grootste uitdagingen was om de pakketten goed geleverd te
krijgen, en daarom begon hij al in 2016 samen met Tijs van Driel
en Kay Rohn het bedrijf Red je Pakketje. In in vier jaar groeide de
pakketbezorger tot een bedrijf met meer dan 600 medewerkers
en dagelijks meer dan 250 wagens op de weg. Sam schrijft over
zijn bevindingen op zijn blog Serious Sam.

Janusz Opperman heeft jarenlange ervaring in
IT security. Als ’ethical hacker’ bij KPN, Sogeti
en Deloitte testte hij onder andere
netwerkinfrastructuur en mobiel- en
webapplicaties van klanten op de beveiliging.

Dit deed hij vooral bij grote bedrijven zoals
banken, verzekeringsmaatschappijen en andere

multinationals. In 2019 besloot hij bij een hele andere soort
organisatie te solliciteren, de scale-up Red je Pakketje, waar geen
dag hetzelfde is, geen dag de verveling toeslaat en waar hij veel
plezier voor werkt.

Jorit Hajema is sinds 2017 zelfstandig
copywriter en communicatieadviseur. Het
liefst werkt Jorit voor bedrijven die zich
inzetten voor een duurzamere wereld. Zijn
opdrachtgevers variëren van de jeugdzorg

tot de financiële sector en van de publieke
omroep tot de consultancy branche. Sinds 2018 is

hij werkzaam voor Red je Pakketje. Kom je weleens op hun
website? Dan heb je zijn teksten gelezen.

Renno Welberg is begonnen bij Jimmy Joy als
projectmanager. Daar werkte hij aan
projecten als de herstructurering van de
organisatie, de inrichting van een cleanroom
(productieruimte) en een naamsverandering.

Sinds 2016 werkt Renno voor Red je Pakketje .
Hij is naast het opzetten van het salesteam als

CCO verantwoordelijk geweest voor de commerciële gesprekken
en integratie van klanten als bol.com en Amazon. Nu is hij
verantwoordelijk voor de Marketing, Sales, Business Intelligence
en IT van Red je Pakketje.

Over de schrijvers

https://www.rohn-enterprises.nl/

