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Inleiding
2020... een heel bijzonder jaar. De wereld stond op zijn kop, fysieke winkels sloten en
ondertussen gingen online bestellingen door het dak. Het gevolg: Nederlandse consumenten
hebben in 2020 maar liefst 26,6 miljard uitgegeven bij webshops, een stijging van 7 procent
vergeleken met een jaar eerder. Het totale aantal online aankopen steeg met 27 procent naar
335 miljoen!

Ook vallen enorme verschillen tussen producten en diensten (zowel in de online bestedingen als
in het aantal online aankopen) op, zo blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor, het onderzoek naar
online consumentenbestedingen in Nederland.

En door deze pandemie zien steeds meer ondernemers de toegevoegde (en noodzakelijke)
waarde van hun business online. Dit resulteerde dus ook in flinke toename van online bedrijven.

Hieruit kunnen we concluderen dat de online wereld voorgoed is veranderd. Waar het voorheen
voor velen nog ‘spannend’ was om online een bestelling te doen zien we nu juist de toegevoegde
waarde. We hebben dus het nut van online in positieve zin ervaren.

In deze whitepaper maken CutTheWeb en De Online Expeditie je graag wegwijs in mogelijke
kansen voor de komende feestperiode!

Mocht je naar aanleiding van deze whitepaper meer willen weten of graag in gesprek komen,
neem dan contact op via info@cuttheweb.nl of info@deonlineexpeditie.nl.

Veel leesplezier en alvast fijne feestdagen gewenst!
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Feestdagen 2021

Dat de komende feestdagen bijzonder worden zal niemand verbazen. Het is dan ook een
interessante vraag of mensen eerder gaan zoeken naar cadeautjes voor de feestdagen ten
opzichte van vorig jaar en gaat men dit jaar meer besteden dan andere jaren of gaat juist de
hand op de knip?

We weten wel dat het gemiddelde aankoopproces vaak al ruim van tevoren begint voordat de
conversie plaatsvindt. Volgens onderzoek van Google/Ipsos* zijn de eerste ‘Holiday shoppers’ al
in juni begonnen. In deze whitepaper richten we ons op de belangrijkste tips and tricks zodat jij
nog op tijd bent om te profiteren van de komende feestdagen.

Tegelijkertijd weten we ook dat deze periode een ramp is voor leveranciers, transporteurs en
andere vervoerders. Reden genoeg om ook of vooral te kijken naar lokale mogelijkheden, dit kan
vooral interessant zijn voor fysieke winkels. Daar schreven we in december 2020 nog de blog
‘tips voor lokale ondernemers’ over.

De piekperiode staat voor de deur

Vanaf begin november (rondom ‘Singles Day’ - 11
november) neemt het aantal bestellingen langzaam
toe. Maar is het de verwachting dat de absolute piek
rondom Black Friday en Cyber Monday ligt. Het
hoogtepunt ligt in aanloop naar de kerstdagen. En
vanaf dan richting het nieuwe jaar zullen de
bestelvolumes steeds weer richting ‘normaal’ gaan.

Schaal je capaciteit en voorraad dus al ruim van tevoren op!
Online shoppers waarderen tijdens de feestdagen prijs, gemak en
beschikbaarheid.
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Communiceer met je klanten

Het is natuurlijk altijd belangrijk om met je klanten te communiceren, maar in deze drukke
feestperiode is dat extra belangrijk. Wees daar open en transparant over naar je (potentiële)
klanten. Eerlijkheid duurt ook hier het langst. Geef op je website de verwachte levertijd aan,
maar stuur bijvoorbeeld ook een track & trace mee wanneer een bestelling is geplaatst. Houdt er
ook rekening mee dat de meeste distributiecentra op kerstdagen en oudjaarsdag helemaal niet
leveren. Helaas worden er ook veel artikelen retour gestuurd, houdt er dus rekening mee dat je
begin januari ook genoeg capaciteit beschikbaar hebt om deze te verwerken. Adviseer klanten
dus ook om vóór deze dagen te bestellen of om deze in je fysieke winkel af te halen indien
mogelijk.

Uit onderzoek van Sendcloud is gebleken dat 20% van de mensen niet opnieuw
een bestelling plaatst als ze hun pakket niet of beperkt kunnen volgen. De
meerderheid verwacht tracking-updates voornamelijk via e-mail (72%).

“Moet ik meegaan met de trend om (veel)
marketingacties op te zetten rondom de feestdagen?”
Voordat we nog meer schrijven over de komende feestperiode zou dit één van de logische
vragen kunnen zijn die je hebt. Je zou misschien denken dat wij hier in koor “Ja!” zouden
antwoorden. Maar zoals we dat nooit eerder deden; doen we dat nu nog steeds niet.

Het ligt er simpelweg aan wat voor bedrijf je bent en past een specifieke feestdag wel bij jouw
organisatie. Maar ook, over welke (marketing)budgetten je de beschikking hebt. Daarnaast moet
het voor iedereen werkbaar blijven. Denk daarom goed aan de volgende punten;

● Wanneer je een E-commerce partij bent,
○ Heb je alles tijdig op voorraad en/of is het mogelijk om eventueel snel op te

schalen bij een bepaald succes?
○ Heb je dus duidelijke afspraken gemaakt met je leverancier en/of transporteur

over de levering van je producten? Zowel aan jou als aan jouw klanten.
● Heb je genoeg personeel om eventuele drukte aan te kunnen?
● En belangrijker: kun je dezelfde kwaliteit (blijven) leveren als je nu doet?
● Hou er rekening mee dat de kosten per klik (CPC) in deze periode flink omhoog kunnen

gaan (afhankelijk van je branche).
○ Plan daarom goed vooruit, zowel qua budget als in tijd.
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Maar houdt er wel rekening mee dat men tijdens eerdere ‘actiedagen’ zoals singles day, Black
Friday of Cyber Monday al bereid zijn om bijvoorbeeld alvast sinterklaas- of kerst inkopen te
doen bij goede acties. Onze verwachting is dat dit meer dan voorheen zal zijn omdat
consumenten zich op dit moment thuis veiliger voelen dan in de fysieke winkels.

Daarbij is afgelopen jaar gebleken dat men ook graag lokaal koopt om juist de lokale
ondernemer te steunen. Dit is in veel dorpen en steden ook regelmatig gepromoot met
campagnes als ‘koop lokaal’ en ‘buy local or bye local’.

Uit onderzoek van Google/Ipsos* is gebleken dat 56% van de ‘Holiday shoppers’
zegt het komend feestseizoen meer bij een lokale ondernemer de feest inkopen te
zullen gaan doen.

Online events

Inmiddels zien we de toegevoegde waarde in van communicatietools als Skype, Zoom,
Microsoft teams en Google Hangouts. Het is letterlijk in onze manier van werken
geïmplementeerd. Het is daarmee minder spannend geworden. Anno 2021 heeft nagenoeg
iedereen een online overleg gehad.

Nu de maatregelen door de Nederlandse overheid weer zijn aangescherpt zijn deze online
events ook kansen voor jou als ondernemer. Zo kun je verschillende sessies organiseren. Denk
o.a. aan;

● Promotie - en daadwerkelijk laten zien van de - nieuwe collectie.
● Live tips & tricks delen met jouw doelgroep.
● Exclusieve aankondigingen doen in de vorm van acties of kortingen richting de

feestperiode.
● Men voorbereiden op wat komen gaat en wat jij als ondernemer te bieden hebt. Dit hoeft

dus niet perse feestdagen gerelateerd te zijn.

Neem bijvoorbeeld Leen Bakker, die in samenwerking met influencer ‘De Huismuts’, een
livestream organiseerde waarin consumenten de mogelijkheid kregen om stylingadvies te
krijgen, live vragen kon stellen en natuurlijk direct een bestelling kon plaatsen (via de webshop).
Ook kregen deelnemers exclusieve aanbiedingen aangeboden. Slim ingespeeld van Leen
Bakker!

  Let daarbij wel op dat het goed organiseren van een online event ook tijdrovend kan zijn. Bepaal
daarom eerst je doel en werk het plan aan de hand daarvan uit. Het is dus slim om klein te
beginnen, bijvoorbeeld met een ‘online vragenuurtje’, om daar je learnings uit te halen naar
grotere events.
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“Kan ik nog wachten om mijn marketingcampagnes te
activeren omtrent de feestdagen?”
Eigenlijk niet. Onderstaande grafiek (trends.google.com) laat bijvoorbeeld al zien dat er in de
afgelopen periode beduidend meer wordt gezocht naar feestdagen 2021, Black Friday,
Sinterklaas en Kerst. Deze cijfers geven de zoek interesse aan ten opzichte van het hoogste
punt in het diagram voor de betreffende regio en periode. Een waarde van 100 is de piek
populariteit voor die term. Een waarde van 50 betekent dat de term half zo populair is. Dat
betekent dat ‘black friday 2021’ evenals ‘Sinterklaas 2021’ steeds meer richting zijn piek gaat.

Ook als we de zoektermen zonder het jaartal in Google trends bekijken zien we een stijgende lijn
aan interesse. Waarbij dus vooral ‘kerst’ ook al steeds populairder wordt!

Copyright © CutTheWeb B.V. & De Online Expeditie - November 2021. Op dit document en de ideeën in dit document rusten
auteursrechten en intellectuele-eigendomsrechten



6

Een goed doordachte langetermijnstrategie is essentieel voor het voeren van strategische
campagnes. Daarom is het goed om specifieke landingspagina’s te maken, speciale actie
(/feestdagen) pakketten samen te stellen en goed na te denken over hoe jouw business er de
komende tijd (en jaar) uit gaat springen!

● Het winkelend publiek staat tijdens de feestdagen (juist) open voor
nieuwe online aanbieders.

● Het zoek- en bestelgedrag richting de feestdagen begint eerder en
eindigt later dan in 2020. Ook via diverse kanalen en devices.

Cost per click & relevantie

Het tijdig opstarten van je marketingcampagnes heeft ook andere voordelen. In de periode
waarin men nog niet zoveel zoekt naar die specifieke zoektermen, zijn de prijzen die je daarvoor
betaalt over het algemeen een stukje goedkoper. Simpelweg, omdat er nog minder concurrentie
zit op die termen.

Dit in combinatie met een goede landingspagina en aansluitende advertenties zorgt ervoor dat
je alvast bouwt (wellicht al eerder dan je concurrenten) aan een goede ‘relevantie score’ (Quality
score). Als je hier op tijd mee begint, je zou bijna kunnen zeggen; hoe langer je al bouwt aan die
positieve relevantie score, hoe minder je uiteindelijk kan gaan betalen per bezoeker, voor
diezelfde zoekterm(en)!

Doorloop zelf het proces alsof je een nieuwe klant bent. Dus zoek op Google
naar jouw product, bestel een product en laat een collega het pakketje op
jouw bureau bezorgen. Schrijf tenminste twee punten op die jij zelf goed
vindt. En twee punten die volgens jou beter kunnen. Laat je collega’s dit ook
doen en bespreek dit met jouw team. Onderneem waar nodig direct actie!

Conclusie zo ver...

Je leest misschien tegenstrijdige berichten. Je krijgt een hoop inzichten. Maar… het
belangrijkste is; blijf bij jezelf. En focus je op de dagen dat jij wilt pieken. Misschien ben je nu al
aan de late kant voor de feestperiode dit jaar, dus richt je dan op de periode voor volgend jaar
(zie ook laatste pagina voor leuke tips).
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“Hoe pak ik dat dan goed aan!?”
Een goede voorbereiding is het halve werk. Neem onderstaande punten mee in jouw werk- en
denkproces;

● Bepaal specifieke doelen, wil je bijvoorbeeld bepaalde verkoop stimuleren? Dan is
remarketing een krachtig middel om jouw actie nog eens aan jouw doelgroep te laten
zien. Tevens zeer geschikt voor branding van jouw (nieuwe) merk.

● Zorg dat je de juiste uitingen via de juiste kanalen op het juiste moment aan de
consument toont.

● Denk eraan om bepaalde producten te bundelen, kan zijn dat de marges hierdoor veel
interessanter worden voor zowel koper als verkoper.

● Vergeet daarbij e-mail marketing niet welke over het algemeen
erg goed werkt (in de voorbereiding) van actieweken, zoals de
naderende feestperiode.

● Zorg er voor dat je website en de specifieke
(actie/contact)pagina’s werken. Je zult je verbazen hoe vaak
dit nog mis gaat.

● Bereid je campagnes goed en op tijd voor. Na de
zomervakantie is het advies.

● Zorg dat je bereikbaar bent. Ben je normaal tussen 09:00 en
17:00 uur online met jouw klantenservice, maak daar in deze
periode tot bijvoorbeeld 22:00 uur van. Je geeft dan aan dat je
bereid bent om naar je (potentiële) klanten te luisteren en hen
te helpen en adviseren waar nodig.

● Maak alvast remarketinglijsten aan van je nieuwe landingspagina’s, zodat je deze
mensen later nog eens kunt bereiken.

● Zoek, vraag en schakel de hulp in van experts wanneer je vast dreigt te lopen. Hoe
moeilijk dat soms ook is.

● Begin ongeveer 8-10 weken van tevoren met de voorbereiding. Zodat je marketing
campagnes rondom een feest/speciale dag 4-6 weken kunnen draaien.

● Maak ook een analyse van alle referenties die je het afgelopen jaar hebt ontvangen.
○ Vaak zie je dat referenties gaan over de bezorging.

● Overleg dit proces dus ook goed met jouw bezorgdienst(en).
● Je zou zelfs kunnen overwegen om in deze periode zelf chauffeur te spelen of iemand

(bijv. een student) in te huren.
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“Er liggen dus veel kansen?”
Exact! Wanneer je tijdig ergens slim op inspeelt val je op bij jouw (potentiële) doelgroep.
Wanneer je hun aandacht hebt getrokken is het belangrijk om alles uit de kast te trekken om van
deze bezoeker een klant te maken.

Uit onderzoek van Google** blijkt dat men vooral van aanbieder verandert als het om prijs,
beschikbaarheid en snelheid gaat en/of de aanbieder van betere kwaliteit was. Overtref dus hun
verwachtingen!

Wist je dat het wel tot 25 keer meer kost om nieuwe klanten te werven dan
bestaande klanten tevreden te houden. Denk dus goed na over de eerste indruk
op jouw website/webshop, maar ook over de verpakking van jouw product. Een
persoonlijke noot wordt over het algemeen positief ervaren.
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Actiedagen waar je op kunt inspelen de komende tijd

● Black Friday - vrijdag 25 november 2021
● Cyber Monday - maandag 29 november 2021
● Sinterklaas - zondag 5 december 2021
● Kerst - zaterdag 25 en zondag 26 december 2021
● Oudjaarsdag - vrijdag 31 december 2021
● Nieuwjaarsdag - zaterdag 1 januari 2022
● Valentijnsdag - maandag 14 februari 2022
● Pasen - zondag 17 en maandag 18 april 2022

Of dagen die je minder vaak hoort:

● Singles day - donderdag 11 november 2021
● Bureau opruimdag - maandag 10  januari 2022
● Blue Monday - maandag 17 januari 2022
● Wereld knuffeldag - Vrijdag 21 januari 2022
● Gedichtendag - donderdag 27 januari 2022
● Verjaardag prinses Beatrix - maandag 31 januari 2022
● Safer internet day - dinsdag 8 februari 2022
● Internationale complimentendag - dinsdag 1 maart 2022
● Wereld nieren dag - donderdag 10 maart 2022
● Nationale pannenkoekendag, internationale dag van de slaap, Arubadag en

ongemakkelijke momenten dag - vrijdag 18 maart 2022
● Begin van de lente - zondag 20 maart 2022
● Dag van de goede daad en chocolademousse dag - zondag 3 april 2022
● Secretaressedag en high five dag - donderdag 21 april 2021
● Dag van de aarde en jellybean dag - vrijdag 22 april 2021

Alvast fijne feestdagen gewenst!

Mocht je naar aanleiding van deze whitepaper meer willen weten of graag in gesprek komen,
neem dan contact op via info@cuttheweb.nl of info@deonlineexpeditie.nl.
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*Bron:
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-154/consumer-insights/consumer-trends/festive-season-retail-
holiday-shopping/

**Bron: Sendcloud E-commerce Delivery Compass
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