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Je hebt het vast gemerkt: de consument 
verandert. Tegenwoordig kopen de meeste 
mensen regelmatig online. En hun aantal 
groeit. Het is dus belangrijk dat jij met je 
winkel ook online vindbaar en zichtbaar 
bent voor jouw klanten. Hoe je dat doet, 
lees je in dit magazine. Laat je inspire ren 
en informeren over de laatste ontwikke
lingen op omnichannelgebied door 
andere ondernemers en deskundigen. 
Zodat jij ook een graantje meepikt van  
de online verkoop. 

Heb je vragen? Wij staan voor je klaar.  
Met kennis, slimme betaal    oplos singen  
voor je webshop en partners die je winkel 
snel digitaliseren. 
Succes!
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De noodzaak om via digitalisering in te spelen op de veranderende 
klantvraag wordt steeds groter. Klanten stellen steeds hogere 
eisen aan de retailer en de concurrentie komt van verschillende 
kanten. Lees hier hoe je daar als retailer op inspeelt. 

De retailsector heeft te maken met funda-
mentele demografische en technologische 
veranderingen. Van vergrijzing, de groei van 
eenpersoons huishoudens en de verschuiving 
naar steden tot de opkomst van kunstmatige 
intelligentie, robots en smartphones. Deze 
veranderingen stimuleren nieuw klantgedrag, 
waarbij gemak steeds meer de norm is. Dit 
jaar komen daar nieuwe uitdagingen bij, zoals 
verstoringen in de aanvoerketen, logistieke 
problemen, schaarste aan personeel, het al 

De retailmarkt zit vol 
uitdagingen en kansen 

door het toepassen van online technieken 
die zijn gericht op gemak, personalisatie en 
inzicht in klant- en transactiegedrag. De basis 
is een retail formule die onderscheidend is 
van de concurrentie en aantrekkelijk voor 
klanten. Hierop moet een op maat gesneden 
online strategie worden gebouwd die qua 
doel, bereik en vorm moet aansluiten op die 
formule. ‘Mobiel’ vormt de hoeksteen van 
deze online strategie. 

Kansen benutten door winkels  
en online te combineren
In al het online geweld zou je bijna vergeten 
dat het overgrote deel van de retailverkopen 
nog steeds via winkels gaat. Juist de combi-
natie van winkels en online is enorm krachtig. 
Die combinatie biedt dus kansen, maar stelt 
ook eisen aan ondernemers. Zij moeten 
excelleren in de executie en slim digitaliseren, 
waarbij vind- en zichtbaarheid via de mobiele 
telefoon cruciaal is. 

De combinatie van web en winkel is hét 
antwoord op de groei van de online giganten 
en platforms en dus de reddingsboei voor 
zelfstandige winkeliers. 
Wij zien vier oplossingen die voordelen bie-
den voor zowel de retailer als de klant:
•  Ship-from-Store: zet je winkel(s), voorraad 

en medewerkers in om online orders te 
leveren aan je klanten.

•  Buy Online and Pick Up in Store (BOPIS): 
gebruik online en je winkelnetwerk en laat 
de klant het zelf ophalen.

•  Check & Reserve: laat klanten artikelen 
online reserveren om in de winkel te zien, 
te passen, te voelen en ervaren. En dan 
hopelijk te kopen.

•  Platforms: zorg dat je zichtbaar bent op 
andere websites of platforms om zo je 
bereik te vergroten.

Met vervolgvragen als: Welk platform kiezen 
we? En: Wat zijn de afspraken en voorwaarden 
die we gaan uitonderhandelen? 
Daarbij is een eenmaal gemaakte keuze niet in 
beton gegoten. Een ingezette samenwerking 
kan mee- of tegenvallen en om dat te kunnen 
bepalen moeten de resultaten regelmatig wor-
den geëvalueerd en vergeleken met de oor-
spronkelijke uitgangspunten en verwachtingen.

Olaf Zwijnenburg, 
Sectormanager Retail & Wholesale

Macro trends

dan niet kunnen doorberekenen van kosten-
stijgingen, de druk op de consumentenbeste-
dingen door de hoge inflatie en klanten die 
kritischer worden op waar ze hun geld uitge-
ven omdat hun koopkracht onder druk staat. 

Concurrentie neemt toe
Mede door deze veranderingen verandert de 
traditionele waardeketen (producent-groot-
handel-retailer-klant) steeds meer naar een 
waardewiel. Dat is een flexibel netwerk waarin 

Samenwerken met online 
platforms, kans of risico?
Online retail groeit al jarenlang veel harder 
dan fysieke retail. In de steeds verdergaande 
shift naar online nemen platforms een 
steeds belangrijkere positie in. Ze trekken 
veel bezoekers en dus veel mogelijke kopers. 
Retailers en merken kunnen daarvan profite-
ren, maar worstelen vaak met de vraag of 
een samenwerking met online platforms wel  
of niet aantrekkelijk is. Zowel retailers als 
steeds meer D2C-merken staan voor de 
keuze of ze wel of niet gaan samenwerken. 
Het antwoord moet volgen uit een afweging 
vanuit drie belangrijke vragen: Kan het plat-
form de strategie van de retailer ondersteu-
nen? Kan de klantreis beter worden inge-
richt? Klopt de business case?

Verder praten of meer publicaties  
ontvangen? Zin om te sparren?
Rabobank is nauw betrokken bij  
de ontwikkelingen in de retail en 
groothandel. Benieuwd welke kansen 
er voor jou zijn? Sectormanager  
Olaf Zwijnenburg geeft klanten en 
Rabobank richting in de uitdagende 
non-food retail- en groothandels sector. 
Hij begrijpt de uitdagingen en spreekt 
de taal. Neem gerust contact op  
via olaf.zwijnenburg@rabobank.nl.Naast de macro-veranderingen (demografie, technologie, 

concurrentie) zien we vijf sectortrends:

1.  Fusion (grenzeloos retailen). Vervagende grenzen bin-
nen en buiten de sector bieden kansen voor assortiment, 
marktbereik (online, offline, B2B, B2C, C2C, D2C) en voor- 
en achterwaartse integratie in de waardeketen.

2.  Verticale integratie & smart data. Strijd om regie in de 
vraaggedreven waardeketen, gebruikmakend van smart 
data over de klant, koopgedrag en smaakvoorkeuren.

3.  Omnichannel & technologie. De klant en een naadloze 
omnichannel klantreis staan centraal, niet de kanalen. 
Technologie is ondersteunend voor de optimalisatie van 
de klantreis. Het omzetaandeel van online groeit. 

4.  Samenwerking. Via meerdere dimensies: horizontaal 
(sector), verticaal (keten) of platforms.

5.  Markt en concurrentie. Het vinden van uniciteit vanuit 
een onderscheidende en relevante positie in een steeds 
meer concurrerende verdringingsmarkt waarin online 
sneller groeit dan fysiek.

de klant centraal staat en op meerdere manie-
ren door verschillende partijen bereikt wordt. 
Dit zijn merkeigenaren, producenten, online 
platforms, buitenlandse toetreders en nieuwe 
spelers van buiten de sector. Hierdoor neemt 
de concurrentie voor alle partijen steeds ver-
der toe. 

Gevolgen voor de sector waarop 
retailers moeten inspelen 
Door alle ontwikkelingen is duidelijk dat de 
toekomst van retail ligt in een naadloze digi-
tale integratie van online en offline commer-
cie, waarbij de klant volledig centraal staat. Er 
is daarbij zeker nog plaats voor fysieke winkels. 
Belangrijk is dan wel waarde toe te voegen op 
het gebied van de expertise van medewerkers 
en beleving in de winkel. Maar vooral ook 

Vijf kernthema’s voor de sector
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Wat zijn de voordelen voor ondernemers als je de online  

en offline wereld samenvoegt? Wie nieuwsgierig is naar  

het antwoord moet naar Arnhem. Daar komen in de  

Future Store meer dan zeventig bestaande innovaties samen.  

‘Een fysieke locatie waar ondernemers volop inspiratie  

krijgen om te digitaliseren.’

Online en offline  
wereld smelten samen 
in Future Store

er uiteindelijk vijftienhonderd’, lacht 
Zwijnenburg. ‘Dat enorme succes laat de 
meerwaarde hiervan zien voor onderne-
mers. Digitalisering en de naadloze inte-
gratie van on- en offline worden hier min-
der abstract. De innovaties zijn zichtbaar 
en bruikbaar en de mogelijke business-
modellen die daaruit ontstaan zijn hier 
uitgewerkt. Rabobank heeft ook als doel 
om ondernemingen in Nederland te 
ondersteunen bij een verdere digitalisering 
om daarmee ook in de toekomst relevant 
te kunnen zijn. Daarom ondersteunen we 
Future Store Arnhem en roepen we onder-
nemers op om hier een kijkje in hun eigen 
toekomst te komen nemen.’

De toekomst van retail is 
omnichannel
Direct herkend worden bij binnenkomst, je 
bewegingen nauwkeurig gevolgd en aan-
biedingen op basis van jouw persoonlijke 
voorkeur. De normaalste zaak van de 
wereld als je een webshop bezoekt. Maar 
in fysieke winkels is hier nauwelijks sprake 
van. Nog niet, benadrukt Olaf Zwijnenburg, 
sectormanager Retail & Groothandel bij 
Rabobank. Want volgens hem is de toe-
komst van retail een naadloze integratie 
van on- en offline, waarbij de mobiele 
telefoon de toegangssleutel vormt tot 
deze nieuwe wereld. Ondernemers die met 
eigen ogen willen zien waar dat allemaal 

En het kan nog een stap verder: door de 
camera te koppelen aan indentificatiedien-
sten, zou een klant in de winkel kunnen rond-
lopen en meenemen wat deze wil. Betaling 
gaat dan online achteraf. Natuurlijk loop je 
daarmee ook tegen privacywetgeving aan, 
maar daar gaat het hier niet om. Er is een 
verschil tussen wat er kan en wat je wil. 
Future Store Arnhem toont gewoon wat in  
de online wereld al gebeurt en in de fysieke 
omgeving ook zou kunnen.’

Oneindig voorraadbeheer
En dat biedt ondernemers veel kansen. Naast 
de dynamische pricing zoals met de paraplu’s 
wordt bijvoorbeeld het koppelen van onein-
dige voorraden aan locaties mogelijk. Maar 
ook: onbemande winkels waarin klanten zelf 
afrekenen, lampen in de paskamer die auto-
matisch veranderen naar het type klant, het 
meten van de verblijfstijd van klanten of een 
slimme streepjescode om producten uniek 
en nauwkeurig te kunnen volgen. ‘Veel 
onder nemers hebben grote uitdagingen om 
écht klantgericht te werken. Zo weten ze pas 
wie hun klant is als deze afrekent.  

toe kan leiden, kunnen terecht in de 
Future Store Arnhem. Alles wat online al 
volstrekt normaal is, is hier in een fysieke 
omgeving samen  gebracht.

Nieuwe businessmodellen
Via ruim zeventig innovaties kunnen 
ondernemers daardoor zelf zien en bele-
ven wat de integratie van de online en 
offline wereld voor hen kan betekenen. 
‘Daarmee is Future Store Arnhem een 
soort opleidings- en kenniscentrum’, aldus 
Zwijnenburg. ‘Een fysieke locatie waar 
ondernemers volop inspiratie krijgen om 
te gaan digitaliseren. En dat op basis van 
innovaties die al bestaan, werken en 

online zijn.’ Hij wijst op paraplu’s bij de ingang 
van de Future Store. ‘Die hebben een digitaal 
prijskaartje dat is gekoppeld aan Buienradar.
nl. De prijs van de paraplu is daardoor afhan-
kelijk van het weer. Als het droog is, zijn de 
paraplu’s goedkoper dan wanneer het regent. 
Een businessmodel dat in de online wereld al 
veel voorkomt.’ 

Achteraf online  
afrekenen
En dat is nog maar één van de vele innovaties 
in Arnhem. Het begint al met een artifi ciële 
intelligentie-camera (AI) die de bezoeker bij 
binnenkomst filmt. ‘De camera kan zien of je 
man of vrouw bent, tot welke leeftijdsklasse 
je behoort en hoe je gemoedstoestand is.  

Via online technieken kun je die kennis naar 
voren halen en zo veel beter inspelen op de 
wensen van de bezoekende klant.’ 

Realtime aanpassingen mogelijk
Alle techniek in Future Store Arnhem draait 
op de VertilinQ-software van Rabobank-
partner Pagewize. ‘Het is een geheel cloud-
based platform waarin alle activiteiten op 
het gebied van b2b én b2c zowel online als 
offline naadloos worden aangestuurd. Het is 
daarmee ideaal voor groothandels, logistieke 
dienstverleners, retailers, producenten en 
merken. Elke partij in deze waardeketen kan 
tegenwoordig rechtstreeks de consument 
bereiken. Dankzij deze software wordt elke 
mutatie op het gebied van een transactie of 
klant realtime aangepast, zowel in de web-
shop als de fysieke winkel. Dat is bijvoor-
beeld voor voorraadbeheer essentieel.’

Innovaties zijn zichtbaar en 
toepasbaar
In het eerste openingsjaar van Future Store 
Arnhem hoopten de initiatiefnemers op  
zo’n dertig tot vijftig bezoekers. ‘Dat werden 

‘Rabobank heeft ook 
als doel om ondernemingen 

in Nederland te ondersteunen 
bij verdere digitalisering’
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Kwalitatief kaarslicht
Kerstkaarsen, geboortekaarsen, rouwkaarsen. 
Zomaar een greep uit het assortiment van 
kaarsenmakerij Van Licht. Dit familie bedrijf is 
opgericht in 2020. ‘We maken een bijzonder 
Nederlands product’, vertelt eigenaar Michael 
Chatsjatrian. ‘Alle denkbare kaarsen kun je bij 
ons bestellen. We maken ook kaarsen voor 
speciale momenten, zoals Valentijnsdag en 
Pasen. Kwaliteit staat bij ons voorop, niet het 
draaien van zoveel mogelijk productie.’

Grenzeloze online verkoop
Van Licht besloot al vanaf de start om de 
kaarsen alleen online te verkopen. Michael 
Chatsjatrian: ‘We willen niet plaatsgebonden 
zijn en kozen dus heel bewust voor een  
webshop. We verkopen intussen ook via  
bol.com, waardoor ons bereik is gegroeid en 

Zo laten Rabobank  
en TheShopbuilders  
Van Licht shinen

Wil je als ondernemer jouw product online verkopen,  

dan loop je tegen uitdagingen aan. Het begint al bij het  

bouwen van je webshop: voor welk e-commerce pakket ga je? 

En voor welke betalingsmodule kies je om klanten online te 

laten afrekenen? Hiervoor biedt Rabobank samen met partners 

uitkomst. Zoals met TheShopbuilders voor kaarsenmakerij  

Van Licht. ‘Voor wie geen technische kennis heeft, is deze 

oplossing perfect.’

we moeiteloos klanten in bijvoorbeeld België 
bedienen.’ Voor de webshop klopte Van Licht 
aan bij Rabobank-partner TheShopbuilders. 
Die biedt een platform waarmee onder nemers 
hun eigen webwinkel kunnen opzetten.

 

Webshop via platform
‘Het platform van TheShopbuilders werkt erg 
handig’, vindt Michael Chatsjatrian. ‘Het is 
bovendien een fijn bedrijf, dat snel reageert 
op vragen over bijvoorbeeld zoekwoorden 
op mijn site. 
Je moet er natuurlijk wel wat uurtjes in 
 steken om jouw webshop helemaal in te 
richten zoals je het zelf wilt. En als de site 
eenmaal staat, moet je ’m ook goed bij-
houden. Maar voor mensen die geen techni-
sche kennis hebben om zelf een webshop te 
bouwen, is deze oplossing perfect.’

Wil jij ook je eigen webshop 
beginnen, maar weet je   
niet hoe? 
Ga net als heel veel andere ondernemers ook online 
met jouw winkel. Via een goede webshop vergroot 
je jouw vindbaarheid en verhoog je jouw omzet. 
Vind je het lastig om zelf een webshop te bouwen? 
Dan helpen onze partners je graag. Daardoor kun je 
ook zonder technische kennis snel online met een 
professionele webwinkel. Bovendien profiteer je bij 
onze partners van extra voordeel. 

Betalen in een handomdraai
Een webshop is niet compleet zonder een 
betalingsdienstverlener (payment service 
provider), en hiervoor benaderde de onder-
nemer Rabobank. ‘We zijn al vanaf  de start 
van ons bedrijf klant bij de bank – dus dit 
was voor ons de handigste weg. Rabobank 
legde uit dat Rabo OmniKassa voor ons een 
mooie oplossing is, om dat we onze web-
shop via TheShopbuilders makkelijk aan  
dit betaalplatform kunnen koppelen. En zo 
hebben we het ook gedaan.’

Snel online aan de slag
Gerald Boers van TheShopBuilders bevestigt 
dat het makkelijk is voor zijn klanten om de 
betaaldiensten van Rabobank te gebruiken. 
‘Als partner hebben wij daarvoor technisch 
alles al geregeld. Zo hebben we zelf al een 
koppeling met Rabo OmniKassa gebouwd. 
Het enige wat ondernemers hoeven te 
doen, is in te loggen in hun zakelijk Rabo-
omgeving om direct toegang te krijgen tot 
online betaalmethoden, wat met een digi-
tale handtekening binnen enkele minuten 
is geregeld. Wij koppelen het contractnum-
mer met ons platform en zo kan de onder-
nemer snel aan de slag met de online 
verkoop.’

Inzicht dankzij dashboard
Michael Chatsjatrian is blij met zijn online 
betaaloplossing via Rabo OmniKassa. 
‘Klanten kunnen heel eenvoudig afrekenen 
met bijvoorbeeld iDEAL of creditcard.  
Het fijne van Rabo OnmiKassa is dat we  
een goed overzicht hebben, bijvoorbeeld  
of klanten hebben betaald. Als een bestel-
ling binnenkomt, pakken we die gelijk op.   
Via het dashboard van Rabo OmniKassa  
zien we of het geld onderweg is. 
Dat geeft ons een fijne zekerheid.’

Breng je winkel 
online met  

Rabo OnlineKassa 

‘We willen niet
plaatsgebonden zijn en 
kiezen dus heel bewust 

voor een webshop’

Scan de QR-code  
en maak kennis met 
onze partners

CCV
Shop
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Maak de juiste keuze
Tijdens de coronacrisis steeg de omzet 
van webshops in Nederland met zestig 
procent, onderzocht GfK voor 
Thuiswinkel.org. De meest populaire 
sectoren zijn IT en telecom, doe-het-zelf, 
tuin en elektronica. Daarnaast doen 
 persoonlijke verzorging, mode, eten  
en drinken, gezondheid, sport, wonen, 
 boeken en bloemen het online goed. 
Start je een webshop, dan doe je dat 
uiteraard met een product waar vraag 
naar is. Maar pas op: juist in die sectoren 
mag je rekenen op flink wat concurrentie 
– je bent vast niet de enige slimme 
 starter. Kies een product dat bij je past 
en lees je goed in. Met marktonderzoek 
ontdek je wie je klanten zijn, wat ze  
willen en waar je ze kunt vinden.  
Onderzoek naar concurrentie geeft 
inzicht in hoe je je kunt onderscheiden.

om meer bezoekers
naar je webshop  

te trekken

7 tips 

Combineer bricks en clicks
De combinatie van web en winkel biedt 
retailers de kans om een businessmodel 
neer te zetten, waaraan ‘online pure 
players’ niet kunnen tippen. Het is hét 
antwoord van fysieke retail op de groei 
van de online giganten en platforms,  
en de reddingsboei voor zelfstandige 
winkeliers. Verschillende mogelijk- 
heden: zet je winkel(s), voorraad en 
medewerkers in om online orders te 
leveren aan klanten. Laat klanten hun 
bestelling ophalen bij winkels.  
Laat klanten in je webshop artikelen 
reserveren, en ze in de winkel zien, 
voelen en passen. Vergroot je bereik 
door je winkel op andere websites of 
platforms te presenteren.

Wees goed zichtbaar
Ook zonder marketingafdeling kun je 
slim reclame maken. Met een goed 
verhaal en persoonlijke aanpak – tot en 
met levering aan de deurbel. Online 
supermarkt Picnic groeide hierdoor in 
korte tijd uit van kleine online super 
naar geduchte concurrent van AH en 
Jumbo. Contentmarketing helpt om 
een goed verhaal bij de juiste doel-
groep te krijgen. Bloemenshop Sprinklr 
doet dat slim. 
 
De online shop is heel actief op sociale 
media zoals Facebook en Instagram.  
Met goed gemaakte how-to filmpjes 
– ‘Hoe leg je een tuin aan’ en ‘Basisles 
planten water geven’ – helpen ze de 
klant op weg. En bij aankoop van een 
buitenplant krijgen klanten een gratis 
online plantencursus cadeau. Door 
sterke foto’s en verrijkende content 
komt Sprinklr niet over als webshop, 
terwijl de bezoeker wél heel mak kelijk 
alles kan kopen wat hij of zij ziet.

Je hebt mooie producten, scherpe 
prijzen en een uitge breide webshop. 
Maar nu heb je nog klanten nodig. 
Hoe krijg je die naar je webshop toe? 
Bijvoorbeeld door je web winkel te 
optimaliseren voor zoekmachines 
als Google. Met deze zeven SEO-tips 
helpen we je een eind op weg. Scan de code 

voor 5 extra tips

Houd je URL’s eenvoudig
Veel contentsystemen geven je de 
mogelijkheid om de URL aan te 
vullen met tags, id’s en andere 
variabelen. Klinkt leuk, maar je 
schiet er niets mee op. Integendeel 
zelfs. Houd het simpel en focus je 
op je trefwoorden.

Gebruik een tagging
systeem
Als je producten een tag geeft, 
kunnen je klanten producten 
vinden via een tagcloud of door 
op de tagnaam te klikken.  
Het is bovendien weer een extra 
relevante interne link.

Beperk het aantal clicks
Je homepage is vrijwel altijd de 
meest bezochte pagina van je 
website. Slim dus om je 
producten daar zo dicht mogelijk 
in de buurt te houden. En niet vijf 
kliks ver weg. Hoe dichter hoe 
beter, dan profiteren ze mee van 
die populaire homepage.

Gebruik en stimuleer 
reviews
Een belangrijk middel om hoog in 
de Google-resultaten te eindigen is 
door zogeheten user generated 
content. Oftewel: content die door 
de gebruikers van je webshop 
wordt gemaakt. Bijvoorbeeld 
doordat zij een review achterlaten.

Go social
Hoe actiever je bent op sociale 
media, hoe beter je online vindbaar 
wordt. Ook dit is een vorm van user 
generated content. Stel dat je een 
URL van je webshop op Facebook 
plaatst, helpt het als anderen die 
link delen.

Maak unieke content
Als er íets is waar Google niet van 
houdt, is het herhaling. Zorg dus 
dat alle informatie die op je pagina 
staat uniek is. Een standaard-
beschrijving bij je producten is  
dus geen optie. Herschrijven maar!

Vergeet je foto’s niet
Niet alleen je teksten verdienen 
aandacht, ook je afbeeldingen.  
Geef ze unieke alt-teksten en 
namen. Niet ‘afbeelding.jpg’, maar 
bijvoorbeeld ‘gazelle_zwart.jpg’.  
En denk aan slimme omschrij-
vingen. Dat levert je misschien 
weer extra bezoekers op als 
mensen op afbeeldingen zoeken.

Zorg voor een goede website
Het lijkt een open deur: een goede website is het 
fundament van je online shop. Maar toch zijn er 
genoeg webshops die niet goed werken op bijvoor-
beeld een mobiele telefoon. Dat betekent: geen 
prettige klantbeleving, geen goede Google-ranking 
en minder traffic naar je website. Zeg dan maar  
dag tegen je groeiambities. Kies je voor een app?  
Zorg dan dat deze stabiel én overzichtelijk is.

Laat klanten eenvoudig betalen
Consumenten zoeken veiligheid en gemak. Dat betekent: 
niet teveel poespas en betalen met betaalmiddelen die 
klanten kennen. Zoals iDEAL, creditcard of achteraf  
betalen (After Pay). Kies daarom voor een online kassa die 
deze betaalvormen ondersteunt. Zoals Rabo OnlineKassa. 
Daarmee stel je je eigen betaal pagina samen voor je 
webwinkel. Je kiest de betaalmethoden die passen bij 
jouw webshop. Ook voor internationale klanten.

Eigen webshop 
starten?
We helpen je graag op weg

Het aantal webshops in Nederland is  
de laatste tien jaar verdriedubbeld. Veel 
consumenten kopen graag via internet.  
Een graantje meepikken van die online 
groei? Lees dan deze vijf tips voor een 
succesvolle webshop.

Lees meer over 
marktonderzoek 

Lees er hier 
meer over

Nieuw is niet altijd beter  

Met deze tips trek je veel 
bezoekers naar je webshop.  
En als het meezit, kopen zij ook 
meteen wat. Houd in je achter-
hoofd dat méér bezoekers niet 
altijd beter is. Met een hogere 
conversie ben je vaak beter af. 
Zorg daarom dat je klanten 
soepel door je webshop kunnen 
klikken en dat vooral het afreken-
moment goed is geregeld.  
Bied op je betaal pagina opti maal 
betaalgemak aan je klanten  
zodat ze laag drempelig, snel en 
makkelijk afrekenen. 

Met Rabo OnlineKassa kies je  
zelf welke betaalmethodes  
het beste passen bij je klant:  
iDEAL, creditcards, AfterPay, 
Bancontact of PayPal.  
Het is behoorlijk zonde als  
je bezoekers op het moment  
van afrekenen afhaken.
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Voor Helios Holland zijn online bestellingen erg belangrijk 
voor de omzet. Vandaar dat de groothandel koos voor  
een goede webshop plus geïntegreerde betaaloplossing. 
Snel en eenvoudig via de krachtenbundeling tussen  
CCV Shop en Rabobank.

Geraedts en zijn compagnon namen Helios 
Holland in Roermond in 2011 over. ‘In de 
afgelopen tien jaar zijn we vervolgens enorm 
hard gegroeid.’ De grootste uitdaging in deze 
roerige tijd is volgens Geraedts het op tijd 
geleverd krijgen van de benodigde produc-
ten. ‘De levertijden bij fabrikanten zijn 
momenteel langer dan voorheen – mede 
door het wereldwijde grondstoffentekort.’ 

beschikbaar in de appstore van CCV 
Shop waardoor we heel eenvoudig van 
dit online bestaalsysteem van 
Rabobank gebruik kunnen malen’, aldus 
Geraedts. ‘We hebben al ons betalings-
verkeer bij Rabobank lopen en wilde dit 
niet overzetten naar een andere partij. 
Dus die koppeling was voor ons ideaal.’

Betrouwbare partij
CCV Shop biedt een software-as-a-ser-
vice (SaaS) oplossing, waarmee onder-
nemers zelf een webshop kunnen bou-
wen en beheren voor een vast bedrag 
per maand. Key accountmanager Stan 
Hofhuis: ‘Wij nemen ondernemers daar-
door veel werk uit handen. Ze hebben 
geen technische kennis nodig om de 
webshop te bouwen en kunnen binnen 
een anderhalf uur online zijn. Inmiddels 
profteren zo’n 17.000 klanten van onze 
dienst. Om klanten in de webshop te 
laten betalen bieden we apps naar 
verschillende payment service provi-
ders. Rabobank is er daar één van. We 
zien dat mkb’ers vaak kiezen voor Rabo 
OmniKassa omdat ze de bank een 
betrouwbare partner vinden of er al 
klant zijn. Om Rabo OmniKassa te kun-
nen gebruiken hoeven ze alleen de app 
te installeren en de klantgegevens 
vanuit de Rabobank in te geven, omdat 
wij de API al klaar hebben staan voor 
gebruik.’

Goed overzicht in betalingen
De integratie van Rabo OmniKassa 
kostte inderdaad niet veel moeite vol-
gens Geraedts. ‘De samenwerking met 
CCV Shop verliep op dit gebied ook 
goed. Het is fijn dat zij een koppeling 
met Rabo OmniKassa hebben inge-
bouwd. Het dashboard hiervan werkt 
fijn en gebruiken wij veel om een goed 
overzicht te houden over de verschil-
lende betaalstromen. We hebben ruim 
28 duizend klanten en gemiddeld zo’n 
vijftig tot honderd orders per dag. Dan 
is het hebben van overzicht belangrijk. 
Gelukkig kan dat dankzij deze koppe-
ling tussen CCV Shop en Rabo 
Omnikassa.’ 

Vitaminstore bevordert een gezonde lifestyle via een goed advies 

en de verkoop van voedingssupplementen. De combinatie van 

persoonlijk advies in de winkels en het gemak van online is 

volgens oprichter Alain Vermeulen goud waard.

Wat is de kracht van jullie 
omnichannelaanpak?
‘De omnichannel-klant is de meest waarde-
volle klant. Iemand die door de twee kana-
len beweegt is loyaler en levert meer omzet 
op, zo merken wij. Een klant kan zich bij-
voorbeeld online oriënteren, maar voor een 
persoonlijk en goed advies naar de winkel. 
En iemand kan na een bezoek aan de 
 winkel vervolgens vanaf de bank in onze 
webshop producten aanschaffen. 

 Lees verder >>>

Gezond ondernemen 
begint bij webshop met 
betaaloplossing

Omnichannel is recept voor 
succesvol Vitaminstore

Helios is een groothandel op het gebied 
van medisch verpakkingsmateriaal. 
Eigenaar Wouter Geraedts: ‘Wij kopen dat 
materiaal in massa in en leveren het 
vervolgens per stuk of in kleine aantallen 
aan onze klanten. Dat zijn bijvoorbeeld 
therapeuten, drogisterijen en apothekers 
die vaak niet in staat zijn verpakkings-
materialen als flessen in bulk in te kopen.’

Omnichannel is tegenwoordig  
belangrijk voor retail, hoe gaat 
Vitaminstore daarmee om?
‘Dat geldt zeker voor Vitaminstore. We zijn 
gestart in 1998 met een winkel in Amsterdam 
Osdorp. Twee jaar later openden we ook onze 
webshop – we voorzagen toen al dat online 
een enorme groeimarkt zou kunnen worden. 

Nu hebben we 30 winkels door heel Neder-
land, maar zien we dat het zwaartepunt van de 
verkoop en omzet verschuift naar online.’

Webshop voor de verkoop
Minder zorgen maken de ondernemers zich 
over de marketing van hun bedrijf. ‘Vooral 
door mond-tot-mondreclame van tevreden 
afnemers doen we het erg goed. Dat is ook 
waarin wij geloven: een goed en betrouw-
baar bedrijf neerzetten. Dan komt de rest 
vanzelf. Toch kunnen we natuurlijk ook niet 
zonder online marketing en vooral online 
verkoop. Daarom hebben we sinds enkele 
jaren een goedlopende webshop.’

Slimme software
Voor de software achter deze webshop zocht 
Helios Holland contact met CCV Shop. 
Geraedts: ‘CCV Shop biedt standaard software 
waarmee we eigenlijk vrij eenvoudig onze 
webshop konden opzetten en vullen met 
onze producten. Dat laatste kost nog wel wat 
tijd, maar dat doen we natuurlijk graag. Een 
goede en actuele webshop is namelijk essen-
tieel voor onze omzet.’

Koppeling is ideaal
Om hun klanten vervolgens te laten betalen 
voor de producten die ze in de webshop van 
Helios Holland bestellen, koos het bedrijf 
voor Rabo OnlineKassa. ‘Er is een applicatie 

‘Met de applicatie
kunnen we eenvoudig van 

 het online bestaalsysteem van 
Rabobank gebruik maken’
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 Die combinatie van winkels en webshop is 
wat ons betreft het beste recept voor een  
goed resultaat.’ 

Welke ontwikkelingen zien jullie in  
de toekomst?
‘We voorzien de komende jaren de meeste 
groei op het online kanaal. We spelen 
daarop in door ons huidige winkelbestand 
goed tegen het licht te houden. We zullen 
ongeveer hetzelfde aantal winkels aanhou-
den, maar willen deze meer optimaliseren. 
Bijvoorbeeld door waar nodig te verhuizen 
naar locaties met meer zichtbaarheid. Maar 
ook door ze nóg beter in te richten voor het 
bieden van goede service en persoonlijk 
advies. Want iemand in de ogen kunnen 
kijken is erg belangrijk als het gaat om 
gezondheid. Uiteraard blijven we ook ons 
online kanaal steeds verder verbeteren. De 
meeste traffic naar onze webshop komt via 
mobiel – en daar moet je dus online ook 
goed op ingespeeld zijn. Met deze stappen 
willen we de komende jaren onze omzet in 

Nederland verdubbelen. En we gaan via ons 
online kanaal mogelijk ook onze vleugels 
uitslaan naar buurlanden België en Duitsland.’

Hoe houden jullie overzicht over jullie 
financiën met jullie opzet?
‘Met dertig winkels verspreid door Nederland 
is het belangrijk om grip te houden op alle 
geldstromen. Daarom zijn we begin 2021 
overgestapt naar Rabo OmniKassa. Daardoor 
profiteren we van een snellere afwikkeling 
van onze cashflow en lagere pintarieven. 
Rabo OmniKassa heeft daarnaast een zeer 
gebruiksvriendelijk dashboard. Je kunt bin-
nen de organisatie aangeven welke collega’s 
toestemming hebben om in Rabo OmniKassa 
te werken. Je kunt bovendien snel uitbreiden 
met het aantal pinterminals bij drukte of 
uitbreiding met een winkel. Daarmee past 
Rabo OmniKassa helemaal bij onze groei-
ambities voor de komende jaren.’

Rabo OmniKassa,  
de totaaloplossing 
voor al je betalingen, 
ook online

Voordelen
Rabo OmniKassa

Ben je klant? 
Scan deze code voor  

OmniKassa onboarding

Ben je nog geen klant? 
Scan deze code en open  

eerst een zakelijke rekening

Als je Rabo OnlineKassa aanvraagt, maak je 
automatisch gratis gebruik van Rabo OmniKassa.  
Rabo OmniKassa is de totaaloplossing voor al je 

betalingen. Van in je winkel, via je webshop, of onder-

weg: in het gratis Rabo OmniKassa dashboard kies je 

voor ieder verkooppunt de gewenste betaaloplossing. 

Ook online. Zo laat jij altijd je klanten betalen op de 

manier zoals zij dat zelf willen. Bovendien heb je via  

het dashboard altijd inzicht in alle betaalstromen in je 

verschillende vestigingen of webwinkels. Wil je jouw 

bedrijf uitbreiden, dan voeg je eenvoudig via  

het dashboard extra betaaloplossingen  
toe. Zo beweegt Rabo OmniKassa met  

je mee en speel je eenvoudig in op  

ontwikkelingen in jouw bedrijf of  

van jouw klanten.

Inzicht en overzicht in  
één oogopslag
Eenvoudig inzicht over je ver-
schillende verkooppunten,  
je fysieke winkel(s) of je webshop.

Regel alles met één enkel 
mantelcontract
Je zet één keer je handtekening en 
kan daarna zoveel wijzigen en uit-
breiden als je zelf wilt.

Loop nooit inkomsten mis
Alle pinoplossingen en wereldwijd 
meest gebruikte online betaal-
mogelijkheden tot je beschikking.

Sneller je geld binnen
Je geld altijd binnen één dag op je 
rekening, ongeacht hoe je klant 
betaalt.

 
Eenvoudig uitbreiden  
en inleveren
Snel en eenvoudig betaal- 
oplossingen toevoegen,  
verplaatsen of inleveren.

Voordelig, flexibel en 
klantvriendelijk
Met Rabo OmniKassa bied je  
betaal gemak voor jou en je klanten.

‘We zien dat het
zwaartepunt van de  

verkoop en omzet  
verschuift naar online.’



Eenvoudig ondernemen  
met de oplossingen van 
Rabobank & partners
Makkelijk voor jouw klant & goed voor jouw als ondernemer

Heb jij hulp nodig bij het opzetten of verbeteren van je website  
of webshop? Of wil jij bepaalde betaaloplossingen integreren in  
je bestaande webwinkel? Samen met ons netwerk aan partners 
bieden wij jou oplossingen die jouw onderneming laten groeien. 

Samen met onze 
partners bieden we jou

de beste oplossing


