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HET ZALANDO TIJDPERK
Opgericht in 2008, is Zalando inmiddels 
één van de toonaangevende pure players 
in Europa. Binnen vier jaar werd een jaarlijk-
se omzet van meer dan 1 miljard euro ge-
boekt, en het einde is nog lang niet in zicht. 
Dat deze partij nu nog geen winst maakt 
heeft een aantal investeerders er onlangs 
niet van weerhouden een miljard euro in 
deze partij te investeren. Het waarom is dui-
delijk, geen enkele concurrent, offline noch 
online, heeft meer klantkennis dan Zalando. 
Het zou mij niet verbazen wanneer Zalando 
offline winkels opent, en wie krijgt er dan 
een berichtje met een voor u specifieke 
aanbieding juist wanneer u de winkel pas-
seert..

Ook op logistiek gebied is Zalando een 
interessante partij. Na een aantal jaren te 
hebben geleerd van specialisten als Doc-
data heeft Zalando inmiddels een meer dan 
100.000m2 groot magazijn in Duitsland in 
gebruik, van waaruit bestellingen worden 
verstuurd en retouren worden verwerkt.

De voornaamste leerpunten voor u, op lo-
gistiek gebied? 
• Geloof rustig in eigen kunnen, maar besef  
 wel dat online logistiek andere dimensies  
 kent dan winkel belevering
• Verkijk u niet op de mate van mechani - 
 satie zoals getoond op de foto. Typisch is  
 mechaniseren lastig online door de sterke  
 groei, het aantal en verscheidenheid aan 
  artikelen en het beperkte aantal order- 
 regels per order. Ook hier geldt echter dat 
 ontwikkelingen snel gaan.. 
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        “allesverandert”  zei de goeroe
U kent hem vast wel, de radioreclame waaruit bovenstaan-
de quote komt. Besmuikt wordt er gegniffeld, daar hebben 
we er weer zo één en van radio 1 wordt snel geswitched 
naar 3fm. En toch, specifiek voor E-commerce is het lang 
zo gek nog niet. Verschillende krachten beuken vanuit al-
lerlei richtingen op het traditionele retailkanaal. 

DE MACHT IS AAN DE  
LEVERANCIERS
Een andere partij die zorgt voor verandering 
op het (r)etail speelveld zijn de leveranciers. 
Een groot aantal producerende onderne-
mingen is nog erg zoekende naar de juiste 
online strategie en heeft op dat vlak nog 
duidelijk de kinderschoenen aan. Een aan-
tal specifieke zaken maakt een grootscha-
lige online strategie voor fabrikanten uit-
dagend, maar punt voor punt worden deze 
zaken beslecht. Zo zal een omslag gemaakt 
moeten worden van productie-oriëntatie 
naar klant-oriëntatie en moet naast een 
logistiek van volle pallets ook een logistiek 
waarin stuks de boventoon voeren worden 
ontwikkeld. 

Voor leveranciers zit de grootste uitdaging 
echter in de keten. Hoe kan een succesvolle 
webshop worden opgezet zonder de rela-
tie met winkeliers geweld aan te doen? Een 
ander uitdaging op dit vlak betreft de ge-
wenste mate van samenwerking. Concep-
ten als long-tail logistiek en het delen van 
voorraden voor afgelegen gebieden maken 
dat ketens steeds meer netwerken worden 
van samenwerkende schakels. Per product-
markt combinatie wordt binnen dit netwerk 
steeds een aantal mogelijkheden geboden 
aan de klant zodat iedere klant bedient 
wordt in lijn met zijn/haar verwachtingen. 
Dit is overigens een uitdaging die voor alle 
E-tailers opgeld doet!

CONCLUSIE
Nieuwe marktpartijen treden toe en be-
staande partijen breiden hun aanbod uit. 
De winnaars zullen die partijen zijn die en 
het beste gebruik maken van de beschik-
bare informatie en tevens in staat zijn sa-
menwerking te zoeken met andere partijen 
om zo aan iedere klant dat te bieden wat 
hij/zij wenst. En logistiek? Dat wordt meer 
nog dan bij de traditionele retail een onder-
scheidende factor.
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OVER GROENEWOUT
Groenewout is een vooraanstaand logistiek 
adviesbureau dat zich bezighoudt met ont-
wikkelen en implementeren van logistieke- 
en supply chain operaties. Onze klanten 
variëren van middelgrote bedrijven tot mul-
tinationals. Het werkterrein is Europa, waar-
bij een belangrijk deel van de opdrachten 
gerelateerd is aan de Benelux. Ons kantoor 
is gevestigd in Breda. Voor ons werkveld en 
referenties verwijzen we graag naar onze 
website www.groenewout.com.


