
• Kramp krijgt grip op COMMERCE
• ELK merk vanuit ELK dc via ELK kanaal
• DIGITAAL meer dan koopkanaal
• Durf te TRANSFORMEREN

COMMERCE
TRENDS

“Wie niet 
differentieert, 
is gedoemd te 
verdwijnen”

Een Manhattan Associates magazine  2015/2016

U N C H A I N  Y O U R  I N V E N T O R Y

TRENDSTRENDSTRENDSTRENDSTRENDSTRENDSTRENDSTRENDS
U N C H A I N  Y O U R  I N V E N T O R YU N C H A I N  Y O U R  I N V E N T O R YU N C H A I N  Y O U R  I N V E N T O R YU N C H A I N  Y O U R  I N V E N T O R YU N C H A I N  Y O U R  I N V E N T O R YU N C H A I N  Y O U R  I N V E N T O R YU N C H A I N  Y O U R  I N V E N T O R YU N C H A I N  Y O U R  I N V E N T O R YU N C H A I N  Y O U R  I N V E N T O R YU N C H A I N  Y O U R  I N V E N T O R YU N C H A I N  Y O U R  I N V E N T O R YU N C H A I N  Y O U R  I N V E N T O R YU N C H A I N  Y O U R  I N V E N T O R YU N C H A I N  Y O U R  I N V E N T O R YU N C H A I N  Y O U R  I N V E N T O R YU N C H A I N  Y O U R  I N V E N T O R YU N C H A I N  Y O U R  I N V E N T O R YU N C H A I N  Y O U R  I N V E N T O R YU N C H A I N  Y O U R  I N V E N T O R YU N C H A I N  Y O U R  I N V E N T O R Y

TRENDS
U N C H A I N  Y O U R  I N V E N T O R Y



32015/2016 - COMMERCETRENDS

• Hoe ga je om met deze digitale revolutie? 

• Hoe pas je de bedrijfsvoering aan op deze nieuwe spelregels? 

• Hoe transformeer je binnen afzienbare tijd naar een business 
model dat klaar is voor de toekomst? 

Voor antwoorden op deze vragen bent u bij Dicitas Consulting 
aan het juiste adres! 

Ga naar www.dicitas.com of stuur een e-mail naar 
carel.hoytema@dicitas.com voor meer informatie of contact.

N.B. Lees ook ons opiniestuk verderop in dit magazine!

Digitale ontwikkelingen razen over 
de wereld in een ongekend tempo 
en veranderen de regels van het spel. 

Dicitas Consulting BV - www.dicitas.com - info@dicitas.com - 
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Retail in beweging
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4. Productiviteit van winkels moet én kan weer omhoog
7. Digitaal meer dan koopkanaal
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10. Celebrating 25 years of Innovation
12. Durf te transformeren
13.  Pieter Van den Broecke: “Wie niet differentieert,
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19. Mag ik even uw aandacht?

De commerce 
revolutie
De wereld van de retailer vandaag de dag is 
complex: hoge kosten, veranderend 
consumenten gedrag en voortdurende 
technologische ontwikkelingen. 

Het adagium is heel lang geweest dat dit het 
bewijs was dat online de strijd gewonnen heeft 
van offl ine, maar dit is onterecht. Internationaal is 
inmiddels een duidelijke trend zichtbaar dat grote 
merken juist weer winkels gaan openen, omdat dit 
hen in staat stelt om een betere klantbeleving te 
bieden en sneller te leveren. Retailers die 
succesvol willen zijn moeten dan ook niet meer 
denken in termen van online versus offl ine, maar 
op zoek gaan hoe zij op een winstgevende wijze 
kunnen profi teren van alle kanalen. 

In dit magazine laten wij retailers, wholesalers, 
consultants en onafhankelijke experts aan het 
woord over de duidelijk waarneembare trends in 
de retail- en wholesale industrie. In het 25-jarig 
bestaan van Manhattan Associates is het altijd ons 
doel geweest om de weg van deze retail-
transformatie voor leveranciers, merkfabrikanten, 
wholesalers en retailers zo goed mogelijk te 
effenen door in te spelen op de trends en de 
juiste technologie op het juiste moment te 
ontwikkelen.

De commerce-kansen liggen voor het grijpen 
en wij bij Manhattan Associates staan klaar om u 
hierbij te helpen. Ik hoop dat u na het lezen 
geïnspireerd bent en met veel energie en 
vertrouwen de toekomst tegemoet treedt.

4
Retailers verschuiven 
hun focus van ‘selling’ 
naar ‘serving’

13
Pieter 
Van den Broecke: 
“Het lineaire model 
van retailers ligt aan 
gruzelementen”

16
Kramp: “We willen 
vooroplopen met 
e-business”

8 
VF: “We zullen 
goed én snel 
én goedkoop 
moeten leveren”
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“Wij hebben simpelweg veel te veel winkels en zitten te ruim 
in ons jasje. Winkels die niet goed lopen, moeten worden 
gesloten. Anders komt er een dag dat winkelketens daartoe 
worden gedwongen”. Dat stelde directeur Frank Quix van 
Q&A Research & Consultancy in september 2014 op een 
evenement van RetailTrends. Ruim een jaar later blijkt dat 
veel winkels inderdaad hun deuren hebben moeten sluiten, 
denk alleen al aan de winkels van Schoenenreus, Promiss en 
een groot aantal kleinere ketens dat failliet is gegaan. 
De snelle opkomst van e-commerce is niet de hoofdoorzaak 
van de problemen, dat is het beleid van de retailers zelf. 
Dat is althans de opvatting van Quix, die vorig jaar heeft 
uitgerekend dat het aantal vierkante meters in de non-
foodsector in twintig jaar tijd met 82 procent is toegenomen 

terwijl de omzet met niet meer dan 26 procent is gegroeid. 
Rekening houdende met de inflatie in die twintig jaar komt 
Quix tot de conclusie dat de vloerproductiviteit met meer 
dan 80 procent is gedaald. “En dat is nog niet gecorrigeerd 
voor de online omzet die door fysieke retailers wordt 
gegenereerd.”

Tij keren
De opkomst van e-commerce is misschien dan niet 
de belangrijkste reden voor de sterke afname van de 
vloerproductiviteit, maar het heeft de problemen in ieder 
geval versneld aan het licht gebracht. Winkeliers die hun 
omzet lange tijd nog konden vergroten door onder meer 
het vloeroppervlak uit te breiden, zijn de afgelopen jaren 
opeens geconfronteerd met krimpende omzetten nu 
consumenten tien procent van hun budget online uitgeven. 
Daarnaast komen ze door de concurrentie van webshops met 

Productiviteit 
van winkels 
moet én kan 
weer omhoog

De productiviteit van winkels vertoont al 
jarenlang een dalende tendens. Anders 
gezegd: retailers moeten steeds meer moeite 
doen voor steeds minder omzet. De toekomst 
biedt mogelijkheden om het tij te keren. 
Met de inzet van digitale technologie kan 
de conversie omhoog, wordt de operatie 
efficiënter en stijgt het rendement van de 
voorraad.

Door: Marcel te Lindert

hun longtail sterk in de verleiding om assortimenten uit te 
breiden. Omdat die assortimenten bovendien steeds sneller 
wisselen - onder aanvoering van Zara en H&M met hun fast 
fashion - belanden meer en meer artikelen in de uitverkoop, 
wat behalve tot lagere omzetten ook tot lagere marges leidt.
Het is voor retailers niet te laat om het tij te keren. 
Integendeel, retailers hebben meer tools dan ooit om de 
vloerproductiviteit voor het eerst in jaren weer te vergroten, 
en wel op drie manieren:
• Verhoog de conversie op de winkelvloer door 

winkelmedewerkers beter uit te rusten en te informeren. 
• Optimaliseer de operatie in de winkel door medewerkers 

efficiënter in te zetten en de beschikbare ruimte beter te 
gebruiken.

• Benut de voorraden in de winkel beter door ze beschikbaar 
te stellen voor andere kanalen.

De inzet van nieuwe, digitale technologie is cruciaal voor 
het verbeteren van de vloerproductiviteit. Analist Adam 
Silverman van Forrester Research concludeert dat steeds 
meer fysieke retailers digitale devices zoals smartphones 
en tablets inzetten om de band met consumenten te 
versterken, de prestaties van de winkels en hun medewerkers 
te vergroten en een competitief voordeel ten opzichte van 
online retailers te verkrijgen. “Deze retailers verschuiven hun 
focus van ‘selling’ naar ‘serving’ en veranderen hun fysieke 
winkels in digitale winkels”, stelt Silverman.

Favoriete bron
Steeds meer consumenten raadplegen hun smartphone 
tijdens hun bezoek aan een winkel. Uit onderzoek van 
Forrester blijkt dat 21 procent van de consumenten in de 
afgelopen drie maanden wel eens zijn smartphone heeft 
gebruikt om te kijken of een artikel in het schap elders 
goedkoper verkrijgbaar was. Ook heeft 17 procent gezocht 
naar productinformatie, 16 procent naar een kortingsbon 
en 13 procent naar reviews van andere consumenten. Zelfs 
voor het checken van de beschikbaarheid van een specifiek 
artikel raadpleegt 9 procent liever zijn smartphone dan een 
winkelmedewerker. “De smartphone wordt vandaag de dag 
beschouwd als een betrouwbare, en in enkele gevallen zelfs 
als favoriete bron van informatie”, concludeert Silverman.
Het is inmiddels een voldongen feit dat consumenten de 
winkel gebruiken om producten te passen of uit te proberen 
om ze vervolgens online te bestellen, misschien zelfs al via 
hun smartphone in de winkel. Dat geldt niet alleen voor deze 
praktijk die ‘showrooming’ wordt genoemd, maar ook voor 
‘webrooming’ en ‘boomerooming’, waarbij consumenten zich 
online oriënteren en in de winkel kopen of eerst in de winkel 
uitproberen en dan toch weer online kopen. Een onderzoek 
vorig jaar onder Britse consumenten liet zien dat 62 procent 
wel eens aan boomerooming heeft gedaan. Retailers moeten 
zich niet langer verzetten tegen dat soort praktijken, stelt 
Silverman. “Ze moeten de digitale consument omarmen 
en hem daarvoor de tools beschikbaar stellen, zoals een 
wifi-verbinding.” 

De opkomst van de smartphone als de belangrijkste 
bron van informatie vraagt om een andere rol van de 
winkelmedewerker. Die zal in ieder geval net zo goed 
geïnformeerd moeten zijn als de consument, maar ook 
toegevoegde waarde kunnen bieden door alle beschikbare 
informatie te filteren en consolideren. Samen met informatie 
over bijvoorbeeld het aankoopgedrag en het wensenlijstje 
van de consument moet de medewerker een passend advies 
kunnen geven om de digitale consument uiteindelijk tot een 
aankoop te verleiden. Dat vraagt om winkelmedewerkers die 
net als consumenten zijn uitgerust met een mobiel apparaat 
zoals een tablet, het liefst één waarmee ze ook 
betalingen kunnen faciliteren.

Virtuele boodschappenmand
Door de dalende omzetten in combinatie 
met hoge huren streven veel retailers naar 
verkleining van het vloeroppervlak van hun 
winkels. Dat dwingt hen tot inkrimping van 
het winkelassortiment, wat mogelijk wordt nu 
consumenten dankzij de inzet van tablets, schermen 
of winkelmedewerkers in staat zijn om ontbrekende artikelen 
eenvoudig te bestellen en later op te halen of thuis te 
ontvangen. 
Er zijn echter ook andere mogelijkheden om efficiënter 
met het vloeroppervlak om te gaan. Macy’s is in Californië 
gestart met een experiment waarbij consumenten middels 
een app op hun smartphone artikelen aan hun virtuele 
boodschappenmand kunnen toevoegen. Op het moment dat 
de consument wil, worden die artikelen in het winkelmagazijn 
verzameld en afgeleverd aan de gereserveerde paskamer. 
Dat stelt het warenhuis in staat om de bulkvoorraad uit de 
winkel te halen, waardoor ruimte ontstaat om zestig procent 
meer artikelen te tonen.
Forrester pleit daarnaast voor integratie van de verschillende 
winkeltechnologieën zoals bijvoorbeeld point-of-sale (POS), 
klantentellers en planningssystemen. Als deze technologieën 
data met elkaar delen, ontstaan nieuwe mogelijkheden door 
bijvoorbeeld medewerkers realtime naar de locatie te sturen 
waar hun inzet is vereist; niet alleen de medewerker die dan 
beschikbaar is, maar de medewerker die voor die klus het 
meest geschikt is.

Fulfilmentcenters
De winkelvoorraden kunnen efficiënter worden benut door 
winkels in te zetten als fulfilmentcenters. In de eerste plaats 
kunnen daarmee artikelen die in de winkel op de plank 
dreigen te blijven liggen toch worden verkocht zonder ze 
te hoeven afprijzen. Daarnaast is leveren vanuit de winkel 
erg aantrekkelijk, simpelweg omdat dit voorraadpunt zich 
het dichtst bij de consument bevindt. Zeker als de levertijd 
van belang is, zoals bij same-day delivery, is leveren vanuit 
de winkel bijna een must. Op lokaal niveau ontstaan steeds 
meer initiatieven voor de last-mile, denk aan Uber-achtige 
concepten om koeriers, taxi’s, pizzabezorgers of particulieren 
pakketten te laten afleveren.  >
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Victor Hoong
Director – Deloitte Digital

Te veel retailers vertalen de term 
‘digitaal’ letterlijk als ‘e-commerce’. 
Hoewel de meesten het eens zullen 
zijn dat online bestellen en thuis 
afleveren vandaag de dag een must-
have dienst is van retailers, wordt 
93 procent van de Nederlandse 
aankopen nog steeds in de fysieke 
winkel gedaan. En terwijl gejuicht 
wordt over de double-digit groei 
in online sales, gaat dit helaas vaak 
gepaard met gelijkblijvende of 
afnemende winkelverkopen. Bij veel 
retailers vindt er, simpel gezegd, 
slechts een kanaalverschuiving plaats.

Deloitte Digital heeft de afgelopen drie 
jaar de trends in retail en het koop-
gedrag van consumenten gemonitord, 
waarvan de resultaten zijn samengevat 
in de Nederlandse editie van 
‘Navigating the New Digital Divide’. 
De cijfers zijn duidelijk: het toenemend 
belang van ‘digitaal’ verandert veel 
voor retailers, groot of klein. Een paar 
voorbeelden: 

• In Nederlandse winkels wordt van 
iedere uitgegeven euro dertig cent 
digitaal beïnvloed, wat goed is voor 
een bedrag van 24 miljard euro. Naar 
verwachting verdubbelt dit in de 
komende twee tot drie jaar. 

• Van de Nederlandse consumenten 
die ‘voor’ en ‘tijdens’ hun shopping 
journey digitale apparaten 
gebruiken, is 48 procent eerder 
geneigd tot aankopen in de winkel 
dan degenen die dat niet doen.

DIGITAAL is meer dan 
een koopkanaal

• Maar liefst 70 procent van de 
shoppers geeft aan dat zij zich niet 
meer laten inspireren door 
advertenties van retailers of merken. 
Daarvoor in de plaats zoeken ze naar 
onafhankelijke bloggers, vrienden en 
familie, of zelfs vreemden, voor het 
vergaren van betrouwbare informatie.

• Gebruikers van social media zijn 
drie keer meer geneigd om meer 
uit te geven aan aankopen dan 
niet-gebruikers als gevolg van een 
digitale winkelervaring.

Ondanks deze statistieken constateren 
we een opmerkelijk verschil tussen 
enerzijds het digitale gedrag van 
shoppers en anderzijds datgene wat 
retailers op digitaal vlak hebben te 
bieden. Deze kloof, in combinatie 
met achterblijvende investeringen in 
Nederland, zijn reden tot zorg. In een 
onderzoek naar de digitale evolutie van 
Harvard Business Review in 2015 werd 
Nederland geclassificeerd als een ‘stall 
out’ – een land dat in het verleden een 
hoog ontwikkelniveau had maar nu 
momentum verliest en riskeert achter te 
blijven. Het is noodzaak om te blijven 
investeren en focus te houden op het 
bieden van betere klantervaringen om 
te voorkomen dat we marktaandeel aan 
buitenlandse concurrentie verliezen. 
Het duurt niet lang meer of digitale 
technologie speelt een belangrijke rol 
in alle aankopen, op de impulsieve 
en spoedeisende aankopen na. 
Hoewel prestatiemetingen van online 
ervaringen noodzakelijk zijn, moeten 
we af van het separaat monitoren 
van winst en verlies van online en 
offline. Online orders concurreren niet 

met offline orders. Online bezoeken 
concurreren niet met winkelbezoeken. 
Uiteindelijk komt het voor retailers bij 
een omnichannelstrategie neer op 
een effectieve en efficiënte allocatie 
van voorraden en content over alle 
mogelijke transactiekanalen.

Deze strategie vereist specifieke 
keuzes van specifieke retailers in hun 
specifieke segment – retailers moeten 
bepalen hoe zij van de toenemende 
concurrentie denken te winnen. Een 
optimale digitale klantervaring vereist 
een nieuwe aanpak en een volledig 
omnichannelaanbod. In een wereld 
waar iedereen altijd en overal online 
is, is er geen offline. Dus het gaat niet 
om digitale business, maar gewoon 
om business. Het gaat niet om 
e-commerce, het is gewoon commerce. 

Uit onderzoek blijkt dat één op de drie 
Nederlandse retailers inmiddels click-
and-collect aanbiedt, één op de vier 
ship-from-store. De vraag is hoe ver 
deze retailers gaan in het transformeren 
van hun winkels in fulfilmentcenters en 
wat dat betekent voor bijvoorbeeld 
hun voorraadstrategie. “Winkels 
die online orders vanuit hun winkels 
willen verzenden, zijn toch weer 
afhankelijk van de artikelen die daar 
wel of niet liggen”, stelt Arjan Dijkstra, 
die aan Rijksuniversiteit Groningen 
promoveert op een onderzoek naar 
voorraadstrategieën van omnichannel 
retailers.
Ook retourstrategieën van retailers 
spelen een rol. Veel winkels bieden al 
de mogelijkheid om online bestelde 
artikelen in de winkel terug te brengen, 
maar meestal worden die retouren 
naar het centrale dc teruggestuurd. 
“Wat vrijwel niet gebeurt, is dat die 
retouren in het schap van de winkel 
worden gelegd. Vooral in fashion kan 
het zinvol zijn om retourstromen lokaal 
te benutten en artikelen snel weer in 
verkoop te brengen”, stelt Dijkstra.
Of het nu gaat om het verhogen van 
de conversie, het optimaliseren van 
de operatie of het beter benutten van 
de voorraden: in alle gevallen spelen 
digitale technologieën een cruciale 
rol, als ze tenminste geïntegreerd 
zijn en gebaseerd zijn op innovatieve 
concepten.

Eén op de drie Nederlandse retailers biedt 
inmiddels click-and-collect aan, één op de 
vier ship-from-store, blijkt uit onderzoek 
van Manhattan (zie infographic). De vraag 
is wat deze concepten betekenen voor hun 
voorraadstrategie. 

retailers:

van de retailers biedt next day delivery
van de retailers biedt levering binnen
2-5 werkdagen
biedt click-and-collect
biedt ship-from-store
biedt drop ship

zegt dat zij hun

zegt dat zij hun leveringssnelheid
 hebben verbeterd

heeft hun

van de retailers ontvangt realtime
voorraadupdates.

ontvangt slechts één à twee keer per dag updates.

ontvangt ieder uur 
of vaker updates.

ontvangt opmerkelijk genoeg slechts dagelijks 
of zelfs eens per week updates!klanten zijn decemberaankopen te laat ontving.

van de retailers meent dat zij meestal nauwkeurig

Klantenloyaliteit
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Met merken als onder andere Timberland, Wrangler, Kipling en Eastpak heeft VF 
Corporation zijn omzet in Europa in vijf jaar tijd - mede dankzij overnames - bijna 
zien verdubbelen. Een steeds groter deel van de omzet komt uit de eigen winkels 
en webshops, en dat aandeel moet de komende jaren verder omhoog. Dat is alleen 
haalbaar met een grondige transformatie van de supply chain. Marty Thomas, vice-
president distribution and logistics: “In 2017 willen we elk merk vanuit elk dc via elk 
kanaal naar elke bestemming kunnen uitleveren.”

“Wij kunnen goed, snel of goedkoop leveren, maar onze 
klanten kunnen maximaal twee van deze drie opties kiezen. 
Als we goed en snel leveren, zal dat niet goedkoop zijn. En 
als we snel en goedkoop leveren, zal de levering niet goed 
zijn.” Marty Thomas beschrijft de huidige praktijk in de 
Europese distributie van VF Corporation, die volgens hem 
niet langer houdbaar is. “In de toekomst zullen twee van de 
drie opties niet meer volstaan. We zullen goed én snel én 
goedkoop moeten leveren”, aldus Thomas, de vice-president 
distribution and logistics van VF in Europa.

VF is het bedrijf achter merken als Timberland, Wrangler, 
Lee, Kipling, Eastpak en The North Face. De groeistrategie 
is een voorbeeld van de verticalisatietrend die momenteel 
heerst in retail. In Europa beschikt het bedrijf over 300 eigen 
winkels, maar dat aantal zal de komende jaren verdubbelen 
tot 600. De omzet van de eigen webshops moet zelfs 
 verdrievoudigen. In 2010 namen de directe verkoopkanalen 
van VF nog maar 7 procent van de omzet in Europa voor hun 
rekening, in 2017 ligt dat naar verwachting al op 18 procent.

Om de groei van de directe verkoopkanalen te stimuleren 
investeert VF in de ontwikkeling van omnichannelconcepten. 
In de winkel kopen en thuis laten afl everen, online kopen of 
reserveren en in de winkel afhalen: de supply chain zal alle 
opties moeten faciliteren en de capaciteit om orders van 
consumenten uit te leveren moeten vergroten.

Dropshipping
Daar komt bij dat ook de indirecte verkoopkanalen 
beginnen te vragen om rechtstreeks aan consumenten te 
leveren: dropshipping. Steeds meer retailers onderzoeken 
de  mogelijkheid om een deel van hun longtail bij hun 
leveranciers te laten liggen en elke order voor die artikelen 
direct aan hen door te spelen. “We hebben inmiddels van 
enkele grote klanten vragen daarover ontvangen. 
In principe moeten we daaraan invulling kunnen geven. 
Het vereist dat we orders kunnen verzamelen en verzenden. 
Wat het misschien complex maakt, is dat we afspraken 
moeten maken over prijzen, marges en verzendkosten”, 
stelt Thomas.
De ontwikkelingen noodzaken VF tot een radicaal andere 
inrichting van de supply chain. Het bedrijf beschikt  vandaag 
de dag over zeven distributiecentra in Europa: drie in 

VF Corporation kantelt de 
supply chain

zonder een robuust Warehouse Management Systeem 
(WMS)”, stelt Thomas, die de komende twee jaar alle 
distributiecentra wil overzetten op het WMS van Manhattan 
Associates. Dit systeem draait al langer in Almelo en sinds 
kort ook in het nieuwe distributiecentrum in het Belgische 
Sint-Niklaas. “Dit WMS geeft ons een zeer goed zicht op 
onze stromen, waardoor we betere beslissingen kunnen 
nemen op bijvoorbeeld het vlak van personeelsbezetting 
en onze partners in de supply chain van betere informatie 
kunnen voorzien.”

Mini-distributiecentra
Het tweede deel van de transformatie bestaat uit het 
 uitbreiden van de supply chain met de zeshonderd winkels, 
die daardoor kunnen fungeren als mini-distributiecentra voor 
de uitlevering van internetorders. “Op dit moment hebben 
we wel inzicht in de voorraden van onze distributiecentra en 
winkels, maar niet in één systeem. Om de juiste beslissingen 
te kunnen nemen is consolidatie van de voorraad informatie 
in één systeem noodzakelijk. Om al die winkels als mini- 
distributiecentra te kunnen inzetten, zal echter allereerst de 
voorraadbetrouwbaarheid omhoog moeten. Die is op dit 
moment nog niet goed genoeg”, stelt Thomas, die daarbij 
denkt aan de implementatie van een Distributed Order 
Management-systeem zoals Manhattan Associates dat levert. 
Dat is op dit moment nog niet aan de orde. “We beseffen 
dat we nog maar aan het begin staan van een lange weg. De 
basis is echter gelegd en we zijn er gerust op dat de software 
ons de nodige transparantie zal bieden op het moment dat 
we die nog meer nodig hebben.”

INNOVATIEVE 
TECHNOLOGIEËN

VF Corporation beschikt 
over zeven warehouses, 
waarvan enkele met 
innovatieve technologieën 
zijn uitgerust. Een 
voorbeeld is het pand in 
Almelo, waarin kleine 
robots de stellingen met 
voorraden aanleveren aan 
de orderpickers die 
daardoor niet zelf naar 

artikelen hoeven te lopen 
en te zoeken. De robots 
zijn geleverd door Kiva, 
het bedrijf dat later door 
Amazon is gekocht.
In Sint-Niklaas heeft VF 
twee jaar geleden een 
nieuw distributiecentrum 
gebouwd met een nog 
hogere automatiserings-
graad. De goederen 
worden volledig 
automatisch opgeslagen 
met 24 kranen, terwijl de 

orderpickers worden 
aangestuurd met behulp 
van spraakherkenning. Na 
orderpicking worden de 
verzenddozen weer in het 
automatische systeem 
opgeslagen totdat de 
vrachtauto is gearriveerd. 
Beide distributiecentra 
worden aangestuurd met 
het Warehouse 
Management Systeem van 
Manhattan Associates.

Tsjechië, twee in België, één in het Verenigd Koninkrijk en 
één in Nederland. Elk merk dat VF in Europa voert, ligt 
momenteel maar in één pand op voorraad, maar dat moet 
veranderen. “In 2017 willen we elk merk vanuit elk dc via elk 
kanaal naar elke bestemming kunnen leveren. Dat betekent 
dat de grotendeels onafhankelijk opererende dc’s moeten 
samensmelten tot een geoliede distributiemachine.”

Harmonisatie van processen
De directie van VF heeft enkele belangrijke randvoorwaarden 
gesteld aan de transformatie van de supply chain: de 
 voorraadniveaus en de logistieke kosten mogen niet stijgen. 
Dat betekent keuzes maken, beaamt Thomas. “Wij zijn nooit 
in staat om letterlijk in elk dc voor elk kanaal elk artikel op 
voorraad te leggen, maar dat is ook niet nodig. Timberland 
doet het erg goed in Italië, dus is het zaak om dit merk zo 
dicht mogelijk bij deze markt op voorraad te leggen. Dat 
geldt niet voor andere merken die niet of nauwelijks in Italië 
 worden verkocht.”
Twee zaken zijn essentieel om de juiste keuzes over de 
 allocatie van voorraden te kunnen maken: realtime inzicht in 
voorraadniveaus en een goede forecast. “We beginnen op 
kleine schaal om te leren begrijpen wat er gebeurt, bijvoor-
beeld door een deel van het assortiment van één merk in 
twee distributiecentra neer te leggen. Als iets in het ene dc 
niet op voorraad ligt, kunnen we het altijd uit het andere 
dc leveren.”
De transformatie is opge splitst in twee delen. Het eerste 
deel bestaat uit de harmonisatie van processen, structuren, 
prestatie-indicatoren en informatiestromen. “Dat kan niet 
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1990 Oprichting van Manhattan Associates in 
Manhattan Beach (Californië)

1998 Beursnotering aan de Nasdaq

Opening van het kantoor in Utrecht

Manhattan Supply Chain Commerce™

Oktober 2016 - The Future of Commerce

Launch Supply Chain Process Platform

1990 Oprichting van Manhattan Associates in 

Omnichannel bepaalt helft omzet in 2020
Maar liefst 53 procent van de omzet van Europese retailers zal over vijf jaar 
digitaal zijn beïnvloed. Meer dan een kwart van deze omnichannelomzet zal in 
2020 bestaan uit online aankopen, het resterende deel bestaat uit aankopen 
in winkels waarvoor consumenten zich eerst online hebben georiënteerd. 
Dat voorspelt Forrester Research op basis van onderzoek in Nederland, 
Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Het Verenigd 
Koninkrijk loopt binnen Europa voorop, terwijl de landen in Zuid-Europa 
vooralsnog achterblijven.
Forrester noemt vijf sectoren die in 2020 vooroplopen als het gaat om omni-
channelomzet: huis- en tuinbenodigdheden, beauty & cosmetica, juwelen en 
horloges, schoenen en kleding. Het onderzoeksbureau noemt als voorbeeld 
Estée Lauder, dat zijn omzet met drie procent heeft zien groeien door tablets 
in winkels te installeren. 

Drie verborgen waarheden 
over uw winkelvoorraad
Accurate winkelvoorraden zijn cruciaal voor het verhogen van de online 
conversie, voor het genereren van traffi c van de webshop naar de winkel 
en voor het verbeteren van klantervaringen in alle kanalen. In de praktijk 
blijkt het  lastiger dan gedacht om in een dynamische omgeving als een 
winkel een betrouwbaar beeld van de voorraad te verkrijgen. 
Drie ‘verborgen waarheden’ over uw winkelvoorraad: 

IEDER ARTIKEL IS IN BEWEGING. Voorraad blijft zelden op plank liggen. 
Klanten nemen een artikel mee terwijl ze verder door de winkel struinen, 
maar ook medewerkers halen soms alvast een artikel van het schap voor een 
klant die het online heeft besteld. De meeste systemen sturen om de paar 
uur of eens per dag een update van de voorraad, maar in tussentijd kan veel 
veranderen. Wie geen realtime inzicht heeft in de voorraad, dreigt omzet te 
missen.
GEEN ARTIKEL STAAT OP ZICHZELF. Soms is het beter om het laatste 
paar van een bepaald model schoen niet online te verkopen, maar voor een 
complete winkelervaring in het schap of de etalage te laten staan. Soms 
kan een hippe tas niet vanuit de winkel naar een klant worden verzonden 
omdat de inkt patroon van de labelprinter op is, maar is deze wel beschikbaar 
voor click-and-collect. Veel store- en ordermanagementsystemen zijn niet 
geavanceerd genoeg om met dit soort situaties om te gaan.
GEEN TWEE ARTIKELEN ZIJN HETZELFDE. Een artikel dat achter in 
het magazijn van een winkel ligt, is meer geschikt voor online verkoop 
dan hetzelfde artikel dat in de etalage staat. Een beschadigd artikel kan 
niet meer terug op het schap worden gelegd, maar is wellicht wel goed 
genoeg voor de uitverkoopbak. Ook met dit soort nuances, als het gaat om 
voorraadbeschikbaarheid, houden de wat oudere systemen geen rekening.

Consumenten 
zijn meedogenloos 
in december
December is voor online retailers 
de drukste maand, maar ook de 
m aand waarin leverbetrouwbaarheid 
belangrijker is dan in de rest van het 
jaar. Leg een kind maar eens uit dat 
zijn cadeau niet op 5 december in de 
zak van Sinterklaas zit, maar een paar 
dagen later via een pakketbezorger 
komt. Eén op de drie consumenten 
is dan ook ronduit meedogenloos; 
zij bestellen nooit meer bij dezelfde 
webshop als hun sinterklaas- of 
kerstcadeau te laat arriveert. Eén op de 
vier is zelfs bereid om extra te betalen 
als ze daarmee de zekerheid van een 
tijdige levering verkrijgen. 
De cijfers komen uit een onderzoek 
van Blauw Research in opdracht 
van Manhattan Associates naar het 
online koopgedrag van Nederlandse 
consumenten in december 2014. 
Daaruit blijkt bijvoorbeeld ook dat 
mensen ouder dan 45 jaar vooral online 
kopen vanwege het bestelgemak, 
terwijl mensen jonger dan 45 vooral 
op prijs afgaan. Doe in de komende 
decembermaand uw voordeel met 
deze bevindingen. U heeft nu nog tijd 
om uw logistieke organisatie optimaal 
voor te bereiden op de piek in online 
bestellingen.

1990 1991
Fashionretailer Jockey is klant 
vanaf het eerste uur

1998 2002 2010 2015 
Manhattan Associates Central Europe 
telt 37 medewerkers en 49 klanten

20161999 
Bleckmann Logistics 
is de eerste klant in 
Nederland
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OMNICHANNELOMZET IN EUROPA 
(in miljarden euro’s)

“Het is onmogelijk om te voorspellen 
waar vraag en aanbod over drie jaar 
vandaan zullen komen. Maar dat er 

meer kanalen zullen zijn 
waarmee u rekening moet 
houden,  staat vast.” 

Brian Kinsella, Vice President Product 
Management Manhattan Associates

“Om een fundament voor 
internationale groei te leggen, zullen 
Europese retailers allereerst hun 

omnichannelmodel in hun 
thuismarkt op orde moeten 
brengen.” 

Henri Seroux, Senior Vice President 
EMEA Manhattan Associates
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Pieter Van den Broecke, Manhattan Associates

“ Wie niet differentieert,  
is gedoemd te verdwijnen”

Carel Hoytema van Konijnenburg  
Associate Partner – Dicitas Consulting

Retailbedrijven hebben al langer te 
maken met een steeds diverser en 
sneller veranderend verwachtings-
patroon van consumenten. Om 
hieraan te blijven voldoen, zagen zij 
zich gedwongen om zich steeds meer 
en steeds sneller te bewegen binnen 
een zeer grote diversiteit aan 
kanalen. Meestal ging het om 
cosmetische ingrepen als het 
opzetten van loyaliteitsprogramma’s, 
herinrichting van winkels, aanpassing 
van productportfolio’s, et cetera. 
Steeds opnieuw betrof het een 
moeilijke oefening met afwegingen 
tussen consumentenbeleving, 
logistieke efficiëntie en 
bedrijfsrentabiliteit. 

Maar sinds enkele jaren van digitale 
evolutie wordt de retailindustrie 
geconfronteerd met existentiële vragen 
omtrent de rol die ze als bedrijf 
vervullen en de wijze waarop ze zich 
optimaal moeten instellen op deze 
digitale omnichannelwereld. 
Cosmetische aanpassingen volstaan 
niet langer, weldoordachte 
transformaties zijn noodzakelijk.

Verschillende trends binnen de 
retailindustrie dwingen bedrijven hun 
digitale strategieën steeds meer te 
integreren in hun bredere 
bedrijfsmodel om hun snelheid van 
handelen te verbeteren, kosten te 
reduceren, doorlooptijden te verkorten 
en responsiviteit richting consumenten 
te verhogen:

Durf te transformeren
• Consumenten verwachten dezelfde 

(gepersonaliseerde) ervaring tijdens 
ieder contactmoment in ieder kanaal. 
Hoe maak je alle consument-
ervaringen consistent over alle 
kanalen heen? Hoe beheer je de 
stroom aan informatie en hoe zorg je 
dat de klant altijd dezelfde 
merkwaarden voelt, of hij zich nu 
offline tot een winkelbediende richt 
of een rechtstreekse vraag stelt via 
Twitter?

• Het combineren van online en offline 
is niet alleen qua communicatie een 
uitdaging, maar des te meer qua 
logistiek. Hoe laat je de online en 
offline verkopen elkaar versterken in 
plaats van kannibaliseren?

• Digitalisering en logistieke 
optimalisatie hebben ervoor gezorgd 
dat nabijheid een relatief begrip 
wordt. Dit zorgt voor afnemende 
marges door een toenemend 
concurrentieveld en substitutie. Hoe 
bied je die het hoofd middels 
operationele efficiëntie en 
kostenreductie? Hoe boks je op 
tegen concurrenten die een totaal 
andere kostenstructuur hebben?

Wie in deze tijden succesvol wil zijn, 
zal nieuwe en onderscheidende 
competenties moeten ontwikkelen. 
Denk aan het volledig beheersen van 

de digitale klantervaring, ontwikkeling 
van omnichannelconcepten, big 
data management en analytics, 
connectiviteit met mobiele 
consumenten en realtime 
besluitvormingsprocessen, maar ook 
een bedrijfsvoering die dit allemaal 
optimaal ondersteund. 

Durf jezelf de vraag te stellen welke rol 
je wil spelen voor je klanten en voor je 
partners. Hoe ver wil je bijvoorbeeld 
gaan om taken die voorheen deel van 
je kernactiviteiten waren door derden 
te laten uitvoeren, om zo nog beter te 
worden in de overblijvende activiteiten 
en je daarin verder te onderscheiden? 
Welke competenties kun je verzilveren 
omdat ze interessant zijn voor nieuwe 
partners of zelfs concurrenten?

Veel bedrijven zijn al begonnen met 
het bouwen van digitale competenties 
binnen afzonderlijke silo’s als IT, 
commercie of klantenservice, maar zijn 
na het uitbreiden en volwassen worden 
van hun digitale proposities niet in 
staat geweest om deze competenties 
uit de silo’s te halen en te integreren in 
het volledige bedrijfsmodel. Het 
ontbreken van een geïntegreerd 
digitaal bedrijfsmodel leidt tot gemiste 
kansen met betrekking tot operationele 
efficiëntie en omzetgroei, een 
verminderde betrokkenheid van 
klanten en een verslechterde 
concurrentiepositie.
 
Wij geloven dat onze klanten de 
huidige uitdagingen alleen structureel 
het hoofd kunnen bieden door 
digitalisering aan te pakken als een 
volledige transformatie van het gehele 
bedrijf. 

Terwijl het online kanaal blijft groeien, 
staan de omzetten van veel winkels 
onder druk. De verleiding voor 
retailers is groot om het kunstje van 
succesvolle pure players te kopiëren, 
maar Pieter Van den Broecke van 
Manhattan Associates is een andere 
mening toegedaan. “Winkels vormen 
hele belangrijke assets van retailers, 
maar dan moeten ze wel een andere 
rol aannemen. Het is niet voor niets dat 
grote merken juist weer meer winkels 
gaan openen.”

Meer dan ooit tevoren worden retailers vandaag de dag 
gedwongen om kleur te bekennen. Internet, en meer 
nog de snelle opkomst van mobile in de afgelopen jaren, 
stellen consumenten immers in staat om op elk moment 
vanaf elke locatie in contact te treden met de retailer die 
zij prefereren. Voordat zij vanaf de bank, in de trein of op 
bezoek bij  vrienden een aankoop doen, kunnen zij zich breed 
informeren en prijzen en afleveropties vergelijken. 

Het is niet voor niets dat vooral multibrandretailers het 
 vandaag de dag moeilijk hebben. Louter het gemak van 
meerdere merken onder één dak is niet langer voldoende 
om winkelend publiek te trekken. Consumenten zitten  binnen 
een paar tellen op de Facebookpagina of webshop van het 
merk zelf en vinden daar vaak meer informatie en een breder 
assortiment dan in de winkel. “Retailers hebben zich de afge-
lopen 25 jaar vooral op efficiëntie gericht: artikelen inkopen, 
een marge erop zetten en vervolgens zo snel en goedkoop 
mogelijk de winkels bevoorraden. Dat model ligt nu aan 
gruzelementen. Retailers zullen zich opnieuw moeten posi-
tioneren”, stelt Pieter Van den Broecke, managing  director 
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van Manhattan Associates in Centraal Europa  waartoe 
Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk 
 worden gerekend.

Differentiëren
Opnieuw positioneren betekent vooral ook differentiëren ten 
opzichte van andere retailers. Dat kan op basis van selectie, 
gemak, beleving en prijs. Differentiëren op selectie vraagt 
om een uitgekiend assortiment, gemak gaat onder meer 
over passende afl everopties en beleving betekent dat het 
shoppen de zintuigen moet prikkelen. Differentiëren op prijs 
is een vast gegeven in een tijdperk waarin consumenten 
online alle prijzen kunnen vergelijken, verklaart Van den 
Broecke. “Retailers hoeven zich niet te onderscheiden op 
alle vier aspecten, maar moeten wel nagaan welke aspecten 
voor hun klanten belangrijk zijn en die versterken. Wie 
zich niet onderscheidt, is gedoemd te verdwijnen. Veel 
partijen hebben de afgelopen jaren generieke webshops 
als verkoopkanaal geadopteerd en bieden hun artikelen nu 
via bol.com of  wehkamp.nl aan, maar hoe kun je je dan nog 
onderscheiden?”

Koester de winkel, luidt het advies van Van den Broecke. 
“Vier jaar geleden waarschuwde Cor Molenaar dat de 
 winkelstraat verdwijnt. Inderdaad worden we geconfronteerd 
met steeds meer leegstand van winkelpanden. Jammer, want 
 winkels kunnen hele belangrijke assets zijn, maar dan moeten 
ze wel een andere rol aannemen. Internationaal is inmiddels 
een duidelijke trend zichtbaar dat grote merken juist weer 
winkels gaan openen, omdat dit hen in staat stelt om een 
betere klantbeleving te bieden en sneller te leveren.”

Om de potentie van winkels ten volle te benutten moeten 
retailers hun winkelmedewerkers beter faciliteren. Zolang 
consumenten met hun smartphone beter geïnformeerd 
zijn dan de medewerker, blijft de winkel in het nadeel ten 
opzichte van het online kanaal. Van den Broecke: “Om de 
consument te kunnen bijbenen, moet een winkelmedewerker 
meerdere rollen kunnen vervullen. Een belangrijke rol blijft 
die van verkoper, maar hij of zij moet ook als een callcenter-
medewerker inzicht hebben in de status van orders die via 
andere kanalen zijn geplaatst. Tegelijkertijd moet een winkel-
medewerker ook een logistiek specialist zijn om concepten 
zoals click-and-collect, ship-from-store en same-day delivery 
mogelijk te maken. Dat lukt alleen met de juiste tools.”

Clienteling
Van den Broecke denkt onder meer aan tools voor 
clienteling. Op het moment dat een consument de winkel 
binnenloopt en een item zoekt dat past bij een eerdere 
aankoop, krijgen winkelmedewerkers direct inzicht in de 
aankoop- en retourhistorie en in persoonlijke aanbevelingen 
op basis van bijvoorbeeld zoek- en klikgedrag. Dat maakt 
het mogelijk om heel gericht advies te geven. “Denk ook 
aan uitleg of informatie over producten die verder gaat dan 
wat online beschikbaar is. En misschien is de consument ook 
geïnteresseerd in een artikel dat alleen online beschikbaar 
is. De winkelmedewerker moet dan wel inzicht hebben in de 
beschikbaarheid van dit artikel en off- en online aankopen tot 
één transactie kunnen combineren.”

“ Wie niet differentieert, is gedoemd te verdwijnen”

“Zolang consumenten 
betere toegang 
hebben tot 
informatie, blijft de 
winkel in het nadeel 
ten opzichte van het 
online kanaal”

“Retailers moeten 
niet alleen 
inzicht geven in 
winkelvoorraden, 
maar die voorraden 
ook kunnen 
aanspreken”

geen same-day delivery kan aanbieden, zal omzet missen”, 
stelt Van den Broecke. Ook de rol van leveranciers zal aan 
belang toenemen. Wie erin slaagt de voorraad van zijn 
leveranciers voor consumenten beschikbaar te maken, hoeft 
zelf minder werkkapitaal te investeren. Een noodzakelijke 
competentie in dat opzicht is wat Manhattan Associates 
‘available to commerce’ noemt: de mogelijkheid om 
afhankelijk van de wensen van de consument, de locatie en 
beschikbaarheid van de voorraad, de verwerkingscapaciteit 
van winkel of distributiecentrum en de eigen prioriteiten een 
belofte te kunnen doen over bijvoorbeeld levertijd.

Van den Broecke waarschuwt om niet de veranderende rol 
van de distributiecentra te vergeten. Omnichannelretailers 
zullen naast elkaar verschillende logistieke stromen moeten 
managen, van winkelleveringen met volle rolcontainers of 
zelfs volle vrachtauto’s tot pakketten met misschien één of 
twee items. “Ook de mensen in de distributiecentra zullen 
we moeten voorzien van mobiele tools om processen 
beter aan te sturen. Denk aan tools die inzicht geven in 
de voortgang van het werk en het mogelijk maken om de 
operatie in geval van achterstand op de planning snel bij te 
sturen.”

Uitvoerbare transacties
Inzicht in de supply chain is cruciaal om adequaat te kunnen 
inspelen op de omnichannelproblematiek. Een technische 
groothandel als Kramp heeft daarvoor het Distributed 
Order Management-systeem van Manhattan Associates 
aangeschaft, dat momenteel op het hoofdkantoor in 
Varsseveld wordt geïmplementeerd. “Wat leg je waar 
op voorraad? Vanuit welk voorraadpunt kun je een order 
uitleveren? En wat is nodig om de verkoop daadwerkelijk 
te realiseren? Om antwoord op deze vragen te kunnen 
geven is een platform nodig dat niet alleen inzicht in de 
beschikbaarheid geeft -  ook over de vier muren van het 
bedrijf - maar ook uitvoerbare transacties mogelijk maakt. 
Wij bieden een platform waarmee we de supply chain en de 
winkelvloer met elkaar kunnen verbinden, twee werelden die 
nog te vaak gescheiden zijn”, stelt Van den Broecke. “Met 
een ERP-systeem komen retailers er niet. Ze hebben een 
platform nodig dat de mogelijkheden van een ERP-systeem 
overstijgt.”

“Retailers hebben 
een platform nodig 
dat de mogelijkheden 
van een ERP-systeem 
overstijgt.”

Als het gaat om logistiek moeten winkelmedewerkers 
allereerst beschikken over tools om de betrouwbaarheid van 
de voorraad te garanderen, cruciaal voor een omnichannel-
concept. Daarnaast moeten deze tools ondersteuning bieden 
voor het gereedmaken van orders die worden  opgehaald 
of verzonden, inclusief het printen van verzendlabels. “Met 
ondersteuning voor bijvoorbeeld batchpicking hoeven 
medewerkers niet voor elke order opnieuw de winkel door om 
de bestelde artikelen te zoeken, Daardoor houden ze tijd over 
voor het bedienen van klanten”, licht Van den Broecke toe.

Spaghetti-achtig netwerk
De transformatie beperkt zich niet tot de winkelvloer, 
maar tot de hele supply chain. Retailers hebben jarenlang 
gesleuteld aan een lineaire, uiterst effi ciënte supply chain 
die van de leverancier via het distributiecentrum en de 
winkel naar de consument loopt. Door de groei van het 
aantal verkoop- en afzetkanalen hebben retailers hun lineaire 
supply chain zien veranderen in een soort van spaghetti-
achtig netwerk. De winkels nemen in dat netwerk een 
steeds belangrijkere plek in, omdat ze niet alleen meer als 
eindpunt maar ook als startpunt van een levering dienen. 
“Retailers investeren kapitalen in voorraden en zien zich 
nu genoodzaakt om die voorraden beter te benutten dan 
ooit te voren. Ze moeten niet alleen online inzicht geven in 
de winkelvoorraden, maar ook die winkelvoorraden vanuit 
andere kanalen kunnen aanspreken. Wie dat kan, zal minder 
snel genoodzaakt zijn om winkelvoorraden af te prijzen en 
marge in te leveren. Bovendien is de winkel meestal het 
voorraadpunt dat het dichtst bij de klant is gevestigd, wat 
vooral belangrijk is om snel te kunnen leveren. Wie straks 

The Digital Store has arrived
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In 2001 was Kramp één van de eerste technische groot-
handels met een webshop, bestemd voor de dealers in de 
landbouw, tuin- en parkbranche en grondverzet. “Wij willen 
nog steeds vooroplopen als het gaat om e-business. Sinds 
tien jaar bieden we onze dealers de tools om zelf een 
webshop voor hun eigen klanten in te richten. Deze 
eindgebruikers kunnen hun bestelde onderdelen vervolgens 
afhalen bij de dealer, maar ook kiezen voor directe levering 
vanuit onze dc’s”, vertelt Reinier Slöetjes, region sales 
director van Kramp voor Nederland, Italië en het Verenigd 
Koninkrijk. IT-manager Ebel Noorman vult hem aan: 
“Vandaag de dag krijgen we negentig procent van onze 
orders digitaal binnen, waarvan een groot deel via de 
webshop.”

Behalve retailers worstelen ook technische groothandels met de uitdagingen van het 
omnichanneltijdperk. Kramp levert niet alleen onderdelen aan bijna zestigduizend 
dealers in heel Europa, maar ook steeds vaker direct aan eindgebruikers in opdracht 
van deze dealers. De vraag is of het bedrijf al die onderdelen nog wel zelf op voorraad 
moet houden. Een strategische investering in IT stelt Kramp in staat om verschillende 
rollen in de supply chain te spelen.

crossdocking via één van de negen distributiecentra van 
Kramp. “Wij werken nu al nauw samen met enkele 
tractorproducenten. Zij hebben tractoronderdelen op 
voorraad, maar wij beschikken over alle aanvullende 
onderdelen die de dealers van dit tractormerk ook nodig 
hebben om hun klanten te kunnen bedienen. We bieden 
deze dealers samen één webshop aan en regelen achter de 
schermen dat de leveringen uit de juiste magazijnen komen. 
Op dit moment zijn we voor het optimaliseren van de 
voorraadbeschikbaarheid bij dergelijke samenwerkings-
verbanden echter beperkt door onze IT-systemen”, 
verklaart Slöetjes.
Daarnaast verwacht Kramp dat het uitgebreide distributie-
netwerk ook voor derden interessant zal zijn. De groothandel 
beschikt over negen distributiecentra in Nederland, 
Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Polen, Rusland, 
Denemarken, Zweden en Finland, die samen tot wel 100.000 
orders per dag kunnen verwerken. Er zijn maar weinig 
fabrikanten van landbouw-, tuinbouw- en grond verzet-
machines die zich zo’n uitgebreid distributienetwerk voor 
onderdelen kunnen veroorloven. “Als een machinefabrikant 
zijn onderdelenlogistiek aan ons wil uitbesteden, willen wij 
daarvoor klaar zijn”, stelt Slöetjes.

Orders toewijzen
Een belangrijk onderdeel in de uitvoering van de strategie is 
de implementatie van Distribution Order Management 
(DOM), de oplossing van Manhattan Associaties voor 
omnichanneloperaties. Deze oplossing is in eerste instantie 
gericht op verbetering van de servicegraad aan dealers. “Wij 
willen onze voorraad in alle negen distributiecentra 
aanbieden aan alle klanten. Met DOM hebben we realtime 
inzicht in de complete voorraad, kunnen we op basis van 
voorraadbeschikbaarheid, logistieke kosten en levercapaciteit 
elke order aan het juiste dc toewijzen en aan klanten een 
betrouwbare belofte over de levertijd afgeven. We kunnen 
daarin ook de voorraden van leveranciers meenemen”, 
stelt Noorman.
Bij het alloceren van orders aan distributiecentra houdt DOM 
niet alleen rekening met transportkosten, maar ook met de 
handlingkosten in de distributiecentra. Als een order uit drie 
artikelen bestaat, is het wellicht goedkoper om te leveren 

Kramp krijgt grip op commerce
vanuit de locatie waar ze alle drie op voorraad liggen, 
ook al is dat niet het dichtstbijzijnde voorraadpunt van elk 
artikel afzonderlijk. Als het niet mogelijk is om alle 
onderdelen vanuit één locatie te leveren, geeft DOM aan 
hoe de deelorders het beste tot één zending gecombineerd 
kunnen worden. 

Stijgende conversie
Kramp verwacht een stijgende conversie omdat de 
groothandel betere beloftes kan afgeven. Klanten zien nu 
soms af van een order omdat ze drie dagen moeten wachten 
tot de leverancier de voorraad in het dichtstbijzijnde 
distributiecentrum heeft aangevuld. Straks bestellen ze 
wellicht toch als ze het onderdeel eerder vanuit een andere 
vestiging ontvangen of bij een dealer op voorraad zien liggen.
Met traditionele ERP-systemen is het nagenoeg onmogelijk 
om elke klant vanuit elk distributiecentrum te beleveren. 
Noorman: “Als gevolg van acquisities beschikken we over 
drie verschillende ERP-systemen, waarmee we dat nu niet 
voor elkaar kunnen krijgen. DOM hangt straks als een 
overkoepelend systeem daarboven.”
DOM maakt het bovendien gemakkelijker om verschillende 
rollen in de supply chain te spelen, denk aan een rol als 
logistiek dienstverlener voor machineproducenten die hun 
onderdelenlogistiek willen uitbesteden. “Met DOM kunnen 
we externe partijen eenvoudiger aan ons binden en alle data 
beter ontsluiten. Maar het belangrijkste wat we willen is onze 
klanten nog beter bedienen.”
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Kramp schetst de moge-
lijkheden van Distributed 
Order Management op 
basis van de situatie in 
Italië. Normaal gesproken 
worden klanten uit dit 
land vanuit het Duitse 
distributiecentrum in 

 Beieren beleverd. Klan-
ten uit Noord-Italië die 
hun onderdelen morgen-
ochtend voor 12.00 uur 
in huis willen hebben, 
moeten ze vandaag 16.00 
uur bestellen, klanten uit 
Midden-Italië al voor 12.00 
uur, terwijl klanten uit 
Zuid-Italië eigenlijk al te 
laat zijn.  Reinier Slöetjes 

van Kramp: “Dankzij DOM 
 kunnen we aan klanten 
in heel Italië de realtime 
beschikbare voorraad laten 
zien en de juiste levertijd 
afgeven. Als een onder-
deel in Beieren niet op 
voorraad ligt en bijvoor-
beeld vanuit  Varsseveld 
moet komen, telt DOM 
daar een dag bij op.”

Het grootste deel van haar onderdelen levert Kramp aan 
dealers en machinefabrikanten. Daarvoor is een aantal slimme 
logistieke concepten ontwikkeld, zoals de mogelijkheid om 
onderdelen in sets aan te leveren, eventueel alvast 
voorgemonteerd, zodat werkplaats medewerkers niet zelf de 
juiste onderdelen bij elkaar hoeven te zoeken. 
Servicemonteurs die vandaag onderdelen bestellen, kunnen 
die vannacht laten afl everen in hun serviceauto zodat ze 
morgenochtend direct aan de slag kunnen. 

Toegevoegde waarde
Deze voorbeelden onderstrepen de strategie van Kramp, dat 
door vol in te zetten op innovatie en optimalisatie voort durend 
op zoek is naar vergroting van de toegevoegde waarde in de 
logistieke keten. Vooralsnog is die strategie succesvol. De 
omzet is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd tot 667 miljoen 
euro in 2014, mede dankzij de fusie met branchegenoot 
Grene uit Scandinavië. “De komende drie tot vier jaar willen 
we doorgroeien naar een miljard euro”, stelt Slöetjes.
Het vergroten van de toegevoegde waarde in de keten zit 
niet alleen in innovatieve diensten voor dealers en 
eindgebruikers. Kramp overweegt om door nog nauwere 
samenwerking met leveranciers het beschikbare assortiment 
op de webshop aanzienlijk te vergroten. Als dealers of 
eindgebruikers straks één van die toegevoegde artikelen 
bestellen, belandt de order direct bij de leverancier die het 
onderdeel vervolgens uitlevert - rechtstreeks of door 
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Mensen houden niet van veranderen. 
Het is lastig en je weet niet wat 
je te wachten staat. Ingrijpende 
veranderingen vereisen heldere en 
duidelijke redenen waarom je nieuwe 
dingen van mensen verwacht. Die 
redenen moeten in lijn zijn met de 
missie en visie van de organisatie en 
met het aanbod van producten en 
diensten.

Commerce en supply chain ondergaan 
enorme veranderingen. Het risico is dat 
gevestigde bedrijven hun strategische 
leiderspositie verliezen, wat kansen 
biedt voor nieuwkomers.

Innovatiedilemma
Wat supply chain commerce 
 meemaakt, is wat Clay Christensen 
beschrijft als ‘the innovator’s dilemma’. 
Wie de loyale klant van vandaag blijft 
bedienen met bestaande  producten 
en diensten, maakt de keuze om 
niet te investeren in toekomstige 
 producten en diensten. Anderen 
 bieden namelijk wel in-app aankopen, 
digitale betalings methoden, naadloze 
omnichanneltransacties – en zelfs een 
‘one-brand’ ervaring over alle kanalen 
heen aan zoals web, mobiel, telefoon 
en winkel. 

Nieuwe bedrijven zijn fl exibel, en 
 zetten als eerste in op mobiel en 
digitaal. Zij vragen hun medewerkers 
om hun technologische kennis 
optimaal in te zetten om fl exibel op 
de wensen van de klant in te spelen 
en daarbij de missie en het merk van 
de organisatie niet uit het oog te 
verliezen. Wat overigens uitstekend 
past bij de ‘millenial’ medewerker die 
deze manier van werken hoog in het 
vaandel heeft staan.

Veranderen: waarom en hoe?
Verandering van spijs
De boodschap is helder: verander nu 
of verlies marktaandeel, ongeacht of u 
op kleine of grote schaal acteert. Voor 
innovatie is het noodzakelijk om alle 
teams en afzonderlijke teamleden, die 
voor verandering moeten zorgdragen, 
erbij te betrekken. De medewerkers 
die het dichtst bij de klant staan, zijn 
de belangrijkste informatiebron. Zij 
kunnen aangeven waar de noodzaak 
tot innovatie het grootst is gezien 
de uitdagingen van de commerce 
revolutie.

Maar zet u schrap: uw mensen moeten 
voldoende zijn gemotiveerd voordat 
ze overwegen te veranderen: hoe 
kijken ze naar zichzelf en hoe doen 
ze hun dagelijks werk? Is het niet saai 
en vervelend om altijd maar hetzelfde 
te blijven doen? Verandering van 
spijs doet eten, en dat voelt toch 
veel beter? Van sommige dingen is 

het juist fi jn om ervan verlost te zijn, 
en kijk eens naar de voordelen die 
verandering oplevert. Net zoals u 
zich ervan bewust bent hoe klanten 
uw commerce en supply network 
 ervaren, moet u de verandering in 
uw organisatie bekijken vanuit het 
oogpunt van de medewerker.

Iedere medewerker – of hij nu in de 
winkel, op de transportafdeling, op de 
werkvloer van het distributiecentrum 
of in het callcenter werkt – moet met 
hart en ziel begrijpen waarom hij wordt 
gevraagd dingen anders te doen. De 
missie van het bedrijf en de reden 
voor verandering zijn vandaag de dag 
in grote mate bepalend voor de mate 
van betrokkenheid van medewerkers. 
Dat is waarom de best presterende 
medewerkers blijven : omdat ze 
geloven in datgene waar het bedrijf of 
merk én het team voor staan. 
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Beste retailer, mag ik even 
uw aandacht?
De huidige consument denkt niet in online of offl ine of vanuit welk kanaal hij zijn gewenste artikel krijgt. 
Bij de consument draait het vooral om merken, prijs en aankoopgemak. En als hij daar dan ook nog 
een heel prettige ervaring aan overhoudt, is hij spekkoper. En zal een volgende keer weer dezelfde weg 
bewandelen. 

Als ik voor mezelf spreek: bij de wens om bijvoorbeeld een boek aan te schaffen, heb ik twee 
mogelijkheden. De eerste is bestellen bij bol.com vanuit mijn luie stoel met de garantie dat het boek de 
volgende dag wordt geleverd. Dat ik tussentijds op de hoogte wordt gehouden wat de status van mijn 
bestelling is, vind ik heel prettig. Liever een e-mail te veel dan geen e-mail. Een prima ervaring.

De tweede mogelijkheid, en minstens net zo leuk, is op zaterdagmorgen naar de lokale boekhandel gaan 
om daar heerlijk een uurtje rond te neuzen. Zij hebben het goed gedaan; een gedeelte van hun winkel 
hebben ze niet zo heel lang geleden opgeofferd en ingericht als coffee corner met uitstekende koffi e en 
heerlijke broodjes en taartjes. Na een latte macchiato ga ik weg met een fi jn boek onder de arm. Een 
fantastische klantbeleving.

Is het bij fashion anders? Ik denk van niet. De ene keer is tijd een issue waardoor je kiest voor gemak 
en een online bestelling. Hoe laagdrempeliger en gebruikersvriendelijker de website, hoe prettiger de 
aankoopervaring. En dan wil je natuurlijk wel graag op de hoogte worden gehouden van de status van 
de levering en alles het liefst de volgende dag geleverd krijgen. 

De andere keer ga je een dagje shoppen. Hoe fi jn is het dan om in de winkel die prettige ervaring te 
hebben door vriendelijk, professioneel en adequaat personeel. Ze hoeven niet alles van mij te weten 
maar het aanbod van een kopje koffi e en onverdeelde aandacht maakt de persoonlijke touch compleet. 

En stel je voor als je als retailer on- en offl ine kunt samenbrengen en mij enige tijd na mijn aanschaf 
vraagt wat ik van het boek vond of hoe tevreden ik met mijn nieuwe vest ben, dat zou écht cool zijn. 

Dus beste retailer, of je nu online of offl ine aanbiedt, gun je klant de ultieme ervaring! 
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Uw klanten tevreden houden en winstgevend zijn en blijven, is essentieel in het 
huidige retaillandschap. Lees onze omnichannel Q&A op www.manh.nl/retail en 
krijg inzicht in de discussies die wij met vele retailers hebben gevoerd.

Bent u klaar voor 
de klant van vandaag?

www.manh.nl/retail


