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Onderwerpen van deze presentatie

• Ontwikkelingen in de e-commerce

• Ontwikkelingen in de e-commerce & vraag naar gekwalificeerd personeel

• Ontwikkeling Ad (Associate degree)-opleiding E-commerce van de HU

• Basiscursus ‘Online marketing & E-commerce’ voor docenten in het MBO



Wat gebeurt er elke minuut op het internet

(Jenik, 2021)



Ontwikkelingen in de E-commerce



Ontwikkelingen in de e-commerce

• De focus veranderd

• Verdere groei van marktplaatsen

• Mobile commerce

• A-commerce



De focus veranderd

(Brain Candy, 2017)



De focus veranderd: Micro moments

• Link youtube



De focus veranderd: online en offline smelten samen

(Molenaar, 2015)



De focus veranderd: Kanaalintegratie

(Molenaar, 2015)



De focus verandert

• Van aanbod naar vraag
• Van product naar klant
• Van winst naar binding
• Van transactie naar service

• Van koopmoment naar customer journey



Verdere groei van marktplaatsen

Oliver Wyman benchmarking
• COVID-19 heeft het retaillandschap drastisch veranderd en 

e-commerce is belangrijker dan ooit. 

• Marktplaatsen worden het dominante retailkanaal. 

• Er is echter een aanzienlijk gebrek aan gekwalificeerd personeel



De redenen voor verdere groei van marktplaatsen

• Algemene groei van online verkopen

• Covid heeft de groei van e-commerce over de hele wereld gestimuleerd, 
effect zal naar verwachting aanhouden

• Het aantal verkopers groeit met dubbele cijfers op alle platforms

• Het aantal marktplaatsen is meer dan verdubbeld in de afgelopen vijf jaar. 
Er zijn al 11.000 soorten marktplaatsen wereldwijd

• Bedrijven breiden uit in nieuwe bedrijfstakken en nieuwe vormen van 
internethandel, bijvoorbeeld groepsaankopen.



Verdere groei van marktplaatsen

• Oliver Wyman benchmarking on study on marketplaces management

(Schulte, Wedel, Kuentzler, Seip, & Layer, 2021)



Verdere groei van marktplaatsen

• De omzet van Amazon blijft groeien

(analist.nl, 2020)



Verdere groei van marktplaatsen

• De omzet Bol.com explodeerde 
in het vierde kwartaal 2020 
en steeg met 70 procent.

• Omzet Bol.com in 2020 was 
4,3 miljard euro (doelstelling  3,5 miljard)

• Omzetdoelstelling Bol.com voor 2021 
5 miljard euro.

• Meer dan de helft van de totale online 
omzet van Ahold Delhaize komt van Bol.com.

(Andersen, 2021)



Verdere groei van marktplaatsen

• Spraak gestuurde producten zoals Amazon Echo en Google smart 
speaker stijgen in de verkoop. De penetratiegraad van de Echo in de 
VS groeide van 20 miljoen in het derde kwartaal van 2020 tot meer 
dan 30 miljoen in het vierde kwartaal.

• Technische bedrijven worden geconfronteerd met een 
'privacyparadox‘. Gevangen tussen het gebruik van gegevens om 
betere consumentenervaringen te bieden en het schenden van de 
privacy van consumenten.



Mobile commerce

(Sephton, 2014)



Mobile commerce

(Fieldbit, 2021)



Mobile commerce

• Geo-targetting

(Bhalla, 2021)



A-commerce

• E-commerce wordt A-commerce
– Goederen of diensten  die automatisch geleverd en betaald 

worden, door middel van een abonnement model



A-commerce

• E-commerce wordt A-commerce
– All-you-can-drive: Mercedes introduceert abonnement op auto's

• Nu nog als test Nashville en Philadelphia

– Auping Bedzzzy: Maandelijks abonnement en elke 5 jaar een 
nieuw matras (of eerder na controle)

– Hulaaloop: Bij Hulaaloop ontvang je en wissel je kinder outfits in 
voor een maatje groter.



A-commerce

(hulaaloop, 2021)



A-commerce

• Waar liggen de kansen en uitdagingen?
– Convenience is het uitganspunt
– Goederen direct van leverancier naar de afnemer
– Meer marge voor leverancier ‘skip the store
– Personaliatie en verzamen van data
– Door loyaliteit afnemers binden aan je product
– Focus ligt op groei

– Levering (genot) en betaling (pijn) dicht bij elkaar en zoveel 
mogelijk spreiden (verzachten van de pijn)



A commerce modellen

– Resupply model Producten die vaak gebruikt worden direct aan huis leveren
Lenzen

– Discovery model Leuke verrassingen
Loot Crate: Geek Subscription Box for Gamers & Nerds
Birchbox: Monthly Beauty and Grooming Subscription Boxes

– Engagement Voordelen voor de klant
Amazonprime, nu all 100 miljoen leden
Prime kost 100 dollar per jaar
10 miljard aan omzet



A-commerce: One dollar shave club

• Gestart in janaury 2011
– Door Mark Levine en Michael Dubin. Het paar ontmoette elkaar op 

een feestje en spraken over hun frustraties m.b.t. de kosten van 
scheermesjes

• Grote doorbraak met promotie video op 6 maart 2012
– Binnen 48 uur 12.000 bestellingen

• Snel naar:
– 190 medewerkers
– 3,2 miljoen afnemers

• Verkocht op 19 july 2016 voor 1 miljard (cash) aan Unilever



A-commerce: One dollar shave club

• Film one dollar shave club



A-commerce: Het is soms simpeler dan je denkt

• Parfum:
– Klant komt naar de winkel
– Kiest een parfum
– Sluit een abonnement
– Krijgt automatische zijn parfum opgestuurd
– Soms samples opsturen en feedback vragen

• Verzamelen van data



Ontwikkelingen E-commerce
& 

Vraag naar gekwalificeerd 
personeel



Waarom e-commerce in handelsopleidingen

• Het afgelopen halfjaar werden ruim 7.800 mensen gezocht in diverse e-
commerce-functiegebieden

• Alle geënquêteerde werkgevers rapporteren een groei van het aantal 
vacatures in alle functiegebieden

• Groei komt in 73% van de gevallen door uitbreiding van bedrijfsactiviteiten
– Ook vervanging van personeel (62%)
– Behoefte aan nieuwe digitale competenties (38%) 
– Verandering van bedrijfsactiviteiten (34%) 

(Thuiswinkel.org, 2017)



Waarom e-commerce in handelsopleidingen

• Van alle werkgevers ervaart ruim twee derde tekortkomingen in de 
vaardigheden van hun zittend personeel. Het gaat daarbij zowel om 
vakinhoudelijke e-commerce skills en om meer generieke competenties.

• Ondanks de goede stappen die het onderwijs maakt in het moderniseren 
van hun curriculum, is de uitstroom vanuit deze opleidingen nog niet 
voldoende om te voorzien in de behoefte vanuit het bedrijfsleven. 

• Versnelde uitbreiding van het aantal opleidingen met e-commerce-
competenties is noodzakelijk om de online groei van het Nederlandse 
bedrijfsleven bij te kunnen houden.



(Schulte, Wedel, Kuentzler, Seip, & Layer, 2021)



Waarom e-commerce in handelsopleidingen

• Top 5 moeilijk vervulbare vacatures in Nederland
1. Online marketeers (bij 51% van de werkgevers)
2. Data analyst (bij 37% van de werkgevers)
3. Front end developer (bij 34% van de werkgevers)
4. Software developer (bij 33% van de werkgevers)
5. Customer journey expert (bij 30% van de werkgevers)



Ontwikkeling Ad E-commerce 



Ontwikkeling Ad E-commerce

• Wat is e-commerce
– Theoretische benadering

– Werkveldbenadering

– Opleidingslandschap

– Opbouw Ad-opleiding E-commerce van Hogeschool Utrecht



Wat is e-commerce

• Theoretische benadering
– E-business

• Het ondernemen met behulp van digitale technieken en het 
adequaat inrichten van alle processen die de organisatie in staat 
stelt om haar producten te maken of diensten te verlenen.

– E-marketing (Digitale -, internet- of onlinemarketing)
• Marketingactiviteiten uitvoeren door gebruik te maken van 

digitale technologieën die klanten toegevoegde waarde bieden, 
en planmatig leiden tot een hogere omzet of andere gewenste 
respons. 

– E-commerce
• E-commerce is gericht op de verkoop van producten via digitale 

technologieën zoals website, platvormen en social media.

(Visser, 2020)



Wat is e-commerce

• Werkveldbenadering
– Panteia onderzoeksrapport

• Functies en competenties in de e-commerce
– Uitgevoerde vacaturescan

• 40 vacatures 
– Uitgevoerde enquête 

• 21 respondenten
– 9 gesprekken met het werkveld, o.a.

• Manager E-commerce van Miele
• Product manager van Booking.com
• Lead Webanalytics van Intergamma
• Manager E-commerce van United Retail



Uitkomsten enquête
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Uitkomsten enquête
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Opleidingslandschap: NLQF niveau bepaling

(NLQF Nationaal coordinatiepunt, 2021)



Opleidingslandschap

• MBO: niveau 4 – NLQF niveau 4
– “Verstaat zijn vak”

• Zelcom A-B

• HBO: Associate degree – NLQF niveau 5
– “Verbindt vakmanschap met operatie en strategie”

• Zelcom B - C

• HBO: Bachelor – NLQF niveau 6
– “Is een vakman in een bredere context”

• Zelcom C – D - E



Opleidingslandschap

• Instroom:
– Onderzochte MBO opleidingen

• Medewerker marketing & communicatie (crebo 25148)
• E-commerce manager (crebo 26026)

– Voortgezet onderwijs
– 21+

• Doorstroom:
– Onderzochte Bachelor opleidingen

• Commerciële economie (croho 34402)
• Ondernemerschap & Retail Management ( croho 35523)



E-marketing

E-Platform

E-data

E-commerce

E-
IC
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E- finance
& E-law

E-logistiek



Curriculum AD E-commerce



Basiscursus 
‘Online marketing & E-commerce’ 

voor docenten in het MBO



7 stappen plan

1. Opstellen van een architectuurplan

2. Vormgeven van een wireframeschets

3. Maken van digitale content

4. Inzetten van conversie optimalisatietechnieken

5. Schrijven van een marketingplan

6. Inzetten van digitale marketingcommunicatie instrumenten

7. Monitoring en aanpassing



Scholen die de cursus doorliepen

• ROC Aventus

• Drenthe college

• Summa college

• Albeda 

• Duale Hochschule Baden-Wurttemberg

• Hull College
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