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Marketplaces zijn niet meer weg te denken uit het (online) retaillandschap. Zalando, bol.com

en Alibaba zijn slechts een paar van de vele marketplaces die op dit moment actief zijn op de 

markt. Sinds een aantal jaar (mede door de toegankelijkheid van internationale platformen) in 

het Nederlandse e-commercelandschap zie je dat de ontwikkeling van marketplaces in 

Nederland in een stroomversnelling is gekomen. Marketplaces worden in het Nederlandse e-

commercelandschap steeds dominanter. 

Marketplaces zijn zelfs qua omzet harder gegroeid dan e-commercespelers. Dit heeft te 

maken met de schaalvoordelen, maar ook met de grote aantrekkingskracht van marketplaces 

op online shoppers. Met name het assortiment, de productprijzen, de goedkope levering en 

de uitgebreide klantprogramma’s zorgen ervoor dat online shoppers fan zijn van 

marketplaces. 

Met dit ‘Marketplaces Playbook‘ willen we als Taskforce E-commerce de impact van 

marketplaces op de (online) retailbranche zichtbaar maken, inzicht bieden in sterke en 

zwakke punten van marketplaces en domein specifieke spelers uitlichten. 

Graag spreek ik mijn dank uit naar alle VIA-taskforceleden die een bijdrage hebben geleverd 

aan de totstandkoming van dit playbook. Zonder hun bijdragen en inzet was het er nooit 

gekomen.
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Nederland is de #2 e-commerceland ter wereld en heeft, in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld Duitsland, een gefragmenteerd landschap met daarin heel veel spelers. 

Dit komt met name door de Nederlandse infrastructuur en de hoge (technische) 

adoptiegraad, waardoor bedrijven snel kunnen groeien en een lange tijd de 

concurrentie van internationale spelers kunnen beperken. Echter, sinds de komst van 

buitenlandse kapitaalkrachtige e-commerceplatformen uit de VS en China is dat 

groeien ineens een stuk uitdagender geworden. 

Tegenwoordig is het bouwen van een succesvolle webshop kapitaal en 

arbeidsintensief. Zie de verschillende benodigde facetten van een e-commerce 

omgeving in het E-commerce landschap. Het is dan ook niet zo vreemd dat steeds 

meer beginnende online verkopers beginnen op marketplaces. Hier kun je tegen 

relatief lage kosten beschikken over een hoogwaardige e-commerce-infrastructuur 

(faciliteiten) en -architectuur (systemen). Een marketplace bevat alles wat je nodig 

hebt om producten te kunnen verkopen, op te slaan, in te pakken, te verzenden en met 

slimme marketingtools de verkoopsnelheid en het merk te laten groeien. 

Type verkopers 

Binnen het e-commercelandschap zijn er drie verschillende typen verkopers: 

1P (lees: first party) = leverancier

Allereerst zijn er de leveranciers die producten leveren aan verkopende partijen, zoals 

CoolBlue, die vaak na stevige onderhandelingen over de inkoopprijs vervolgens zelf 

de (nieuwe) verkoopprijs bepalen.

2P (lees: second party) = merkfabrikant

Een merkfabrikant verkoopt zijn eigen producten via de eigen webshop en/of op een 

marketplace waar je zelf als fabrikant je prijzen bepaalt. Het komt voor dat er binnen 

een marketplace een hybride vorm ontstaat, waarbij een merk zowel leverancier (1P) 

als verkoper (2P) is. 

https://vianederland.nl/wp-content/uploads/2021/02/E-COMMERCE-LANDSCAPE.pdf


3P (lees: third party) = retailer

De retailer is een verkoper die geen eigen merken heeft en uitsluitend merken van 

anderen verkoopt. Een gevolg hiervan kan zijn dat de retailer vaak moeite heeft zich 

op een marketplace te onderscheiden. Als reactie hierop ziet de taskforce een trend 

ontstaan van Mega Merchants, zoals een VidaXL, dat een marketplace is, maar 

tegelijkertijd namens zichzelf en haar verkopers ook op andere marketplaces 

verkoopt.

Marketplacelandschap

Marketplaces zijn overal en ze zijn er in elk formaat. De bekendste zijn Amazon en 

bol.com, maar mede door COVID-19 zijn in 2020 ook steeds meer traditionele (offline) 

retailers met marketplaces gestart. In Nederland zijn er bijvoorbeeld de marketplaces 

van Blokker, Wehkamp en FonQ, maar ook Chinese marketplaces hebben veel invloed 

op de Nederlandse markt. Denk hierbij aan AliExpress, JD.com of Tmall. 

Klik hier voor 
het volledige
e-commerce 
landschap

https://vianederland.nl/wp-content/uploads/2021/02/E-COMMERCE-LANDSCAPE.pdf
https://vianederland.nl/wp-content/uploads/2021/02/E-COMMERCE-LANDSCAPE.pdf


Naast de productmarketplaces zien we steeds meer domein specifieke platformen 

ontstaan die zich specialiseren in een bepaalde markt of productcategorie. Deze 

domein specifieke platformen bieden dezelfde schaalvoordelen en ook de extra 

diensten rondom fulfilment, maar het is niet voor iedereen mogelijk om een 

verkopersaccount aan te maken of gebruik te maken van een integrator. De 

bekendste domein specifieke platformen zijn die voor DHZ (ManoMano), kleding 

(Zalando), refurbished (Refurbed) en meubelen (Wayfair). 

Vliegwieleffect

Het succes van de marketplaces wordt vooral veroorzaakt door het ‘vliegwieleffect’ 

waarbij ieder onderdeel de volgende fase moet versnellen. Een vliegwiel werkt in een 

vroeg stadium van een e-commercebedrijf als volgt: 

De lagere prijzen en gemak van kopen leiden tot meer bezoekers. 

Een groter aantal klanten verhoogt het verkoopvolume en trekt 

meer externe verkopers naar de website toe. Hierdoor kan het 

bedrijf investeren in fulfilmentcentra en de servers die nodig zijn 

om het platform te laten draaien. Deze grotere efficiëntie maakt 

het vervolgens mogelijk de prijzen en het aanbod nog 

aantrekkelijker te maken. 

about:blank
https://vianederland.nl/wp-content/uploads/2021/02/ROSES-OF-E-COMMERCE.pdf


De toestroom van (nieuwe) klanten fungeert vaak als een differentiator ten opzichte 

van concurrerende marketplaces. Moet iedere webshop dan maar een marketplace 

worden? Absoluut niet. Om een succesvolle marketplace te worden is het enorm 

belangrijk om voldoende verkeer/traffic en aanbod te hebben. Het moet namelijk 

interessant zijn voor verkopers om zichtbaar te zijn op jouw platform. Daarnaast is 

het essentieel dat het marketplacemodel meer waarde toevoegt voor de consument 

dan de bestaande marketplaces. Het worden van een marketplace is dus niet voor 

iedereen weggelegd. Hierna worden de twee grootste marketplaces in Nederland 

nader geanalyseerd.

Amazon en bol.com

In Nederland is bol.com de grootste en meest gebruikte marketplace en wereldwijd is 

Amazon het meest populair. Dit is met een reden. Van beide partijen hebben we de 

grootste plus- en minpunten op een rij gezet: 

Amazon 

Pluspunten

• Is toegankelijk voor alle verkopers.

• Is gemakkelijk uit te breiden naar meerdere landen.

• Biedt geavanceerde rapporten en advertentiemogelijkheden ten opzichte van 

andere platformen.

• Hanteert relatief lage fees.

• Kan distributie op zich nemen.

Minpunten

• Iedereen kan jouw merk en producten verkopen.

• Heeft eigen concurrerende merken. 

• Eigen distributie is nadelig voor verkopers, kijkende naar de kansen om de buy box 

te winnen.



Bol.com

Pluspunten

• Is toegankelijk voor veel verkopers, maar is hierin strikter dan Amazon.

• Is de marketplace met het grootste bereik in Nederland.

• Kan distributie of warehousing op zich nemen.

• Verkoopt of maakt geen eigen merken of private labels.

Minpunten

• Niet schaalbaar naar andere landen naast Nederland en België.

• Relatief hoge fees.

• Beperkte mogelijkheden voor rapportages, inzichten en adverteren ten opzichte van 

Amazon.





Wanneer je gaat verkopen op marketplaces zijn er een aantal zaken waar je rekening 

mee moet houden. Allereerst moet jouw product onderscheidend genoeg zijn om op 

te vallen tussen het grote aantal aanbieders. Een product met echte toegevoegde 

waarde is minder concurrentiegevoelig en daardoor makkelijker te verkopen. 

Succesvolle verkopers op marketplaces zijn dan ook veelal verkopers met een klein 

assortiment van populaire producten. De mate van populariteit hangt af van de 

volgende factoren: 

• Het product is van goede kwaliteit. 

• Reviews waaruit blijkt dat het product van hoge kwaliteit is. 

• Het verzendgemak.

• De hoge marge die het oplevert.

In onderstaande ‘Marketplace Matrix’ kun je goed het onderscheid tussen product 

ownership en de mate van concurrentie zien. Wanneer je een eigen merk verkoopt, 

vergroot dat automatisch de kans op succes. Zeker wanneer er nog weinig 

concurrentie is. 

Eigen merk

Geen eigen merk

Veel 
concurrentie
op producten

Weinig 
concurrentie
op producten



Veel retailers die geen eigen merk hebben zijn om die reden nog niet op marketplaces 

actief. Dat is een gemiste kans, want ook zonder eigen merk kun je succesvol op 

marketplaces zijn. Alleen wanneer je als verkoper geen uniek product hebt, wordt 

marge nog belangrijker. 

Een gevestigde retailer, leverancier of fabrikant heeft relatief veel te verliezen wanneer 

hij start op marketplaces. Het eigen verkoopkanaal en marketinginspanningen worden 

immers door marketplaces ondermijnd. Daarnaast zien we in de praktijk vaak dat een 

‘gevestigde’ retailer over het algemeen moeite heeft zich aan te passen aan deze rol. 

Dit in tegenstelling tot bedrijven die net beginnen op een marketplace. Voor een 

‘gevestigde’ retailer is het dan ook verstandig om eerst goed na te gaan wat het effect 

van een marketplace is op de organisatie, de productontwikkeling en het assortiment.

Hoge marge

Lage marge

Veel 
concurrentie
op producten

Weinig 
concurrentie
op producten

fabrikant/
private label

fabrikant/
private label

fabrikant/
private label

fabrikant/
private label
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distributeur

distributeur

marketplace

winkel

winkel

webshop

consument

consument

webshop

marketplace

marketplace

consument

consument

retailer

omnichannel

pure online 
speler

marketplace



Welke marketplace past bij jou?

Heb jij een uniek product of eigen merk dat waarde toevoegt en een sterke marge 

heeft? Dan is de kans om succesvol op marketplaces te verkopen erg groot, maar wat 

is de beste marketplace voor jouw product? Of je voor bol.com, Blokker, Wehkamp 

en/of FonQ moet kiezen is afhankelijk van jouw rol in het e-commercelandschap. 

Voor leveranciers zijn bijvoorbeeld andere marketplaces interessant dan voor een 

merkfabrikant. In de volgende hoofdstukken hebben we alle voor- en nadelen voor 

ieder type verkoper op een rij gezet. 

https://vianederland.nl/wp-content/uploads/2021/02/E-COMMERCE-LANDSCAPE.pdf




Is er veel vraag naar jouw producten? Dan worden ze nu al ongetwijfeld via 

marketplaces verkocht of het zal niet lang meer duren voor dat gebeurt. Want ook als 

je zelf niet via marketplaces wilt verkopen, dan is de kans heel groot dat 

wederverkopers, zonder hier afspraken met jou over te maken, dit gaan doen. Om zelf 

de controle te houden en er zo zeker van te zijn dat je producten worden aangeboden 

op een manier waar je achter staat, is het raadzaam om per direct een 

marketplacestrategie op te stellen. 

Welke strategie het best bij jouw product/merk past, is afhankelijk van verschillende 

zaken en daarbij heb je de keuze uit vier verschillende opties om jouw product via 

marketplaces te verkopen:

1. Merkfabrikant: verkopersaccount volledig in eigen beheer

2. Volledig beheerd door marketplace

3. Verkoop en pricing in eigen beheer, maar fulfilment wordt verzorgd door 

marketplace

4. Retailers verkopen jouw producten op marketplaces 

We maken dus onderscheid in de eerder genoemde type verkopers, namelijk 1P, 2P 

en 3P. Afhankelijk van het type verkoper wordt bepaald welke mogelijkheden je hebt 

om jouw producten te verkopen. Hou er ook rekening mee dat die mogelijkheden ook 

nog eens per platform kunnen verschillen.

In  de tabel op de volgende pagina hebben we bij alle vier de opties de voor- en 

nadelen op een rij gezet. 



Voordelen Nadelen

Volledig in eigen 
beheer

● Volledige controle over 

prijs, productcontent en 

assortiment

● Arbeidsintensief

● Je moet zelf de fulfilment 

regelen

● Je moet zelf de klantenservice 

regelen 

Volledig beheerd 
door marketplace 

● Kost relatief weinig tijd

● Marketplace kan zelf 

resultaat maximaliseren

● Geen 

klantenservicewerkzaam

heden

● Marketplace regelt 

fulfilment 

● Marketplace bepaalt de 

prijzen.

● Marketplace bepaalt welk deel 

van het assortiment wordt 

aangeboden

● Minder controle op 

productcontent

● Risico voor niet-verkochte 

producten ligt bij jezelf

● De fulfilmentkosten zijn hoog 

● Veelal niet beschikbaar voor 

resellers

Verkoop en pricing 
in eigen beheer, 
fulfilment door 
marketplace 

● Volledige controle over 

jouw merk en product

● Volledige controle over 

prijs en assortiment

● Marketplace regelt 

fulfilment 

● Risico voor niet-verkochte 

producten ligt bij jezelf

● De fulfilmentkosten zijn hoog

● Arbeidsintensief

Retailers verkopen 

jouw producten op 

marketplaces 

● Kost relatief weinig tijd

● Je kunt als merk zelf 

richtlijnen voor 

productcontent bepalen

● Geen 

klantenservicewerkzaam

heden

● Retailer regelt fulfilment 

(al dan niet via 

marketplace)

● Minder marge, aangezien de 

retailer er ook nog aan moet 

verdienen

● Minder controle op prijs en 

kwaliteit

● Retailers bepalen het aanbod



Nog een aantal aanvullende tips en tricks: 

Bedenk goed hoe exclusief je jouw producten in de markt wilt zetten. Wil je dat je 

eigen webshop een meerwaarde blijft houden? Dan is het raadzaam om daar extra’s 

aan te bieden, bijvoorbeeld loyaliteitsprogramma’s of producten die alleen op jouw 

eigen platformen te koop zijn. 

Heb je wederverkopers die ook actief zijn op marketplaces en wil je dat jouw 

producten op een specifieke manier in de markt worden gezet? Maak dan duidelijke 

afspraken over de stijl en tone of voice. 

Los van directe verkoop is het verstandig om marketplaces ook in te zetten als 

marketingkanaal. Dit kan door middel van het inzetten van bijvoorbeeld Sponsored

Products, Display Advertising of Content (vb. Stores of Brandpages).

Als leverancier zijn er mogelijkheden om branded stores binnen marketplaces in te 

richten. Bij Amazon is dit gratis, bij bol.com betaal je hiervoor. Dit kan extra lading aan 

je merk en een boost aan de verkoop geven. 

Overweeg je in het buitenland te gaan verkopen? Dan kan uitbreiden via 

buitenlandse marketplaces een veilige, eerste stap zijn. Goede afspraken over de 

fulfilment is belangrijk om te hoge kosten voor bijvoorbeeld shipping te voorkomen.





Merkfabrikanten zijn over het algemeen de kleinste spelers in het e-

commercelandschap, maar weten hun weg goed te vinden door online specifieke 

niches te bespelen en unieke service te bieden. Helaas beschikken merkfabrikanten 

over het algemeen niet over grote marketingafdelingen die deze werkzaamheden op 

zich nemen. De vraag is dan ook: waar moet ik beginnen?

Allereerst is het verstandig om een aantal keuzes te maken op het gebied van: 

• Brand safety

• Fulfilment

• Performance en branding 

• Welk marketplace past het beste bij jouw product 

Brand safety

Als merkfabrikant loop je altijd het risico dat derden jouw producten verkopen of 

namaken, maar sinds de opkomst van marketplaces is dit risico aanzienlijk 

toegenomen. Om er zeker van te zijn dat jouw producten beschermd zijn op alle 

marketplaces, is het raadzaam om bepaalde voorwaarden/afspraken met ze te 

maken:

• Geautoriseerd eigenaar van handelsmerk

• Merkregistratie in land van verkoop (VS, EU) 

• Gemakkelijk te identificeren merk op het product en de verpakking

Logistiek 

Een tweede punt waar je als merkfabrikant rekening mee moet houden is het 

logistieke proces. Wil je zelf leveren of wil je dit uitbesteden? Doe je zelf de 

orderverwerking en klantenservice? Stel jezelf ook kritische vragen. Is jouw bedrijf 

logistiek zo ingericht dat je orders snel kunt verwerken? Ben je in staat om 

klantvragen snel te beantwoorden? Kun je op korte termijn leveren? 



Is het antwoord op deze vragen niet meteen ja, dan is het raadzaam om deze 

onderdelen aan een marketplace uit te besteden. Ook al geef je hier de controle mee 

uit handen, je krijgt er wel heel veel gemak voor terug. 

Sales versus branding 

De laatste en misschien wel de belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen is: met 

welk doel wil ik marketplaces inzetten? Is dat om verkopen te genereren of om 

naamsbekendheid te krijgen? Het antwoord op deze vraag bepaalt namelijk welke 

marketplace hier het beste op aansluit en wat voor soort campagne je op deze 

marketplace uit kunt voeren. 

Sponsored Brands Display/Video





Door te adverteren op marketplaces lift je automatisch mee op het grote aantal 

bezoekers op deze platformen. Wereldwijd zijn marketplaces zelfs het startpunt (55%) 

van de zoektocht naar een product vanwege het gebruiks- en bestelgemak. Hier 

komen vraag en aanbod bij elkaar en de consument zit dicht op het aankoopmoment. 

Naar verwachting zal het aandeel ad spend op Amazon de komende jaren groeien ten 

koste van Google en Facebook. 

Ga je voor het eerst adverteren binnen marketplaces? Dan kun je ervoor kiezen om 

zelf te starten via je selleraccount of je kunt een gespecialiseerd marketplace agency 

inhuren om dit op te pakken. Marketplaces bieden enerzijds vraag gestuurd verkeer 

op basis van zoekopdrachten en anderzijds verkeer binnen zeer specifieke 

productcategorieën. Adverteren op marketplaces maakt het eenvoudiger om relevant 

te zijn, omdat je als adverteerder al weet dat iemand in de markt is voor een product 

als dat van jou. Een marketplacebezoeker heeft bovendien vaak al een vergelijkend 

onderzoek gedaan en is daarmee een stuk verder in zijn aankoopproces, waardoor je 

vaak minder betaalt voor een sale. 



REFERRAL

RETENTION

CONVERSION

CONSIDERATION

INTEREST

AWARENESS

Sponsored brands - PPC

Video ads - DSP

Sponsored display - PPC

Custom ads

Sponsored products - PPC

Sponsored products - DSP

Binnen marketplaces zijn er verschillende gangbare media-afrekenmodellen op basis 

van Cost per Click (CPC), Cost per Mille (CPM) of Cost per Sale (CPS). Dit biedt de 

mogelijkheid te sturen op diverse KPI’s, zoals Return on Advertising Spend (RoAS) en 

Average Cost of Sale (ACoS). 

Hieronder enkele voorbeelden van de meest aangeboden advertisingmogelijkheden: 

1. Sponsored Products

2. (Product) Display Ads

3. Sponsored Brands

Amazon voor je kan uitzoeken welke shoppingsegmenten voor jouw doelgroep 
interessant zijn? Ze bekijken het shopgedrag van jouw klanten op Amazon en 
stellen zo een uniek profiel op. 





Om het werken met marketplaces gemakkelijker te maken is inmiddels een wildgroei 

aan verschillende soorten tools ontstaan. In dit hoofdstuk hebben we een aantal 

oplossingen op een rijtje gezet, inclusief een korte toelichting. Dit is uiteraard slechts 

een greep uit de vele tools die in de markt beschikbaar zijn.

Oplossingen

Om te beginnen een overzicht van de meest voorkomende services die de 

verschillende soorten tools bieden: 

Integrators

Om je productdata door te sturen naar een marketplace, kun je gebruikmaken van een 

integrator. Feed integrators worden voornamelijk gebruikt om te voldoen aan de 

specificaties van de desbetreffende marketplace. Iedere marketplace kan weer 

andere specificaties opvragen, dit maakt een integrator tot een zeer praktische 

tussenschakel. Daarnaast gebruikt men feed integrators om de productdata te 

optimaliseren en daardoor bijvoorbeeld beter vindbaar te zijn.

Productresearch

Veel tools dienen om producten te vinden met veel potentie om te verkopen via een 

marketplace, denk bijvoorbeeld aan producten waar veel vraag naar is of naar 

producten waar de vraag naar groeit. Daarnaast houden deze tools rekening met de 

winstgevendheid. Hierbij wordt gekeken naar verzendkosten en het 

commissiepercentage dat wordt afgestaan aan de desbetreffende marketplace.

SEO-contenttools: research en monitoring

Door bij het schrijven van content rekening te houden met goed converterende 

zoektermen, te antwoorden op vragen uit reviews en aan te geven welke problemen 

het product oplost, verbeter je de positie van je marketplace listings. Tools helpen je 

bij het vinden van goed converterende headlines en zoekwoorden binnen een 

productgroep. 



Daarnaast wordt het gemakkelijker gemaakt om lange lijsten met zoekwoorden toe te 

voegen aan je product listings en te controleren op spelfouten. 

Anderzijds kan tooling je ook helpen met het monitoren van je content. Omdat er 

meerdere aanbieders zijn van hetzelfde product, kan het gebeuren dat de content die 

jij voor een product opgesteld hebt, overschreven worden door een andere aanbieder. 

Als fabrikant/merkeigenaar wil je dit voorkomen, omdat andere verkopers de content 

vaak niet schrijven volgens jouw brand guidelines. Met contentmonitoring zit je hier 

bovenop.

Reviewmanagement

Reviews zijn een belangrijke bron van informatie voor bezoekers van marketplaces en 

voor het algoritme van marketplaces zelf. Reviewmanagementtools helpen je met het 

verzamelen en snel beantwoorden van reviews. 

Price trackers & repricing systems

Omdat prijs het belangrijkste aspect is om de buy box te winnen binnen marketplaces, 

zijn er diverse tools die de prijzen van concurrenten in de gaten houden. Daarnaast 

kun je via tooling diverse prijsstrategieën op je producten inzetten om je winst te 

vergroten. Je kunt hierbij bijvoorbeeld de prijs van het product aanpassen tot een 

bepaalde onder- of bovenmarge om zo de buy box te winnen, of om simpelweg je 

marge of verkoopaantallen te vergroten. 

Inventorymanagement

Inventorymanagementtools helpen je bij het bijhouden van je voorraad. Door het

gebruik van een inventorymanagementsysteem voorkom je dat producten binnen de 

voorraad meerdere keren verkocht worden via verschillende platformen en dus 

voorkom je orders die je uiteindelijk niet kunt uitleveren.



PPC-tools

Pay Per Click (PPC)-tools worden gebruikt om advertising te vergemakkelijken. Met 

behulp van PPC-tools kun je data op andere manieren visualiseren en je resultaten 

automatiseren. Zo kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van biedstrategieën of 

automatische regels. 

Reporting & analytics

Via verschillende rapporten kun je inzicht krijgen in de resultaten van je marketplace-

account. Echter, deze rapporten worden niet altijd op de meest gebruiksvriendelijke 

manier gepresenteerd en daarbij kun je de data vaak niet direct mooi visualiseren of 

afzetten tegen andere data. Daarom zijn er diverse tools ontwikkeld waarbij de 

dataset al deze rapporten bundelt en inzichtelijk maakt op de manier waarop jij dat als 

eindgebruiker graag ziet.

Advies: start met een integrator tool

Zoals je ziet zijn er veel tools beschikbaar die bovengenoemde oplossingen bieden. 

Welke tools voor jou geschikt zijn, is onder andere afhankelijk van de uitdagingen 

waar je tegenaan loopt, op hoeveel en welke platformen je gaat verkopen, het aantal 

SKU’ s dat je aanbiedt, het budget, het aantal landen waarin je wilt verkopen en hoe 

intensief je met de tools aan de slag wilt gaan.

Voor de meeste webshops geldt dat je een integrator nodig hebt om je productdata in 

het juiste format aan te leveren en orderdata uit te wisselen met de verschillende 

platformen. Voorbeelden van integrators zijn Channable, ChannelEngine of Vendiro. 

Deze tools ondersteunen je bij het doorsturen van je productdata en het importeren 

van je orders. Daarnaast onderscheiden de tools zich in meerdere functionaliteiten, 

niveau en prijs. Alle drie deze partijen zijn Nederlands, wat het schakelen gemakkelijk 

maakt.



Channable Vendiro ChannelEngine

Pricing € €€€ €€€

Feedmanagement (productinfo beheren) +++ ++ +++

Orderuitwisseling ++ +++ +++

(Dynamische) repricer ++ +++ +++

Inventorymanagement (realtime vs. near realtime) + ++ +++

Webshopkoppelingen (aantal) ++ +++ +++

Marktplaatsen (aantal) ++ ++ +++

Analyticsintegratie + / /

Rapportage ++ ++ ++

Valutaconversie / + +

Alerts / / +

Amazon

Veel van de eerder genoemde oplossingen zijn voornamelijk gecreëerd om het 

werken met Amazon gemakkelijker te maken. Amazon is niet heel erg 

gebruiksvriendelijk voor verkopers via het platform en de concurrentie is groot. 

Onderstaande tools bieden meerdere oplossingen in één tool en zijn daarom een 

goede keuze indien je echt de diepte in wilt gaan.

Helium10 JungleScout Sellics Factor-A Suite

Productresearch ✅ ✅ ✅

SEO-research ✅ ✅ ✅ ✅

Contentmonitoring ✅ ✅ ✅

Reviewmanagement ✅ ✅

Pricetrackers ✅

Inventorymanagement ✅ ✅

PPC-tool ✅ ✅

Reporting & analytics ✅



Bol.com

Met betrekking tot automatisering heeft bol.com zelf in kaart gebracht welke tools het 

meest geschikt zijn. Een aantal partners van bol.com zijn hierboven ook reeds 

benoemd onder integrators. Daarnaast lichten wij hieronder nog vier tools toe die je 

werkzaamheden op bol.com efficiënter en makkelijker kunnen maken.

Bol.com zoektrends Sellevate BluScout FiveX

Productresearch ✅ ✅ ✅

Keywordresearch ✅

Profitcalculator ✅ ✅ ✅

Inventorymanagement ✅

Review growth ✅

Reporting & analytics ✅

Advies

Ben je een retailer of merk en ga je voor het eerst aan de slag met marketplaces? Dan 

is ons advies om te beginnen met een integrator, zoals Channable, om vervolgens op 

marketplaces te starten met je verkoop. Wanneer je eenmaal goed doorhebt hoe je 

succesvol marketplaces kun inzetten, kun je je horizon verbreden richting 

internationale marketplaces of specifieke marketplaces die passen bij jouw branche. 

Ben je een grotere organisatie die internationaal op meerdere marketplaces wil 

beginnen? Dan adviseren wij met Vendiro of ChannelEngine te starten. 

Bron: https://www.deptagency.com/nl-nl/vanonzedepsters/marketplaces-tooling-waar-zijn-ze-goed-voor-en-hoe-begin-je/

about:blank


Voorspellen is altijd lastig. Toch kunnen we wel een aantal grote stromingen 

herkennen die relevant zijn voor marketplaces. Bol.com is al jaren het grootste 

retailplatform van Nederland, maar de komst van Amazon heeft veel stof doen 

opwaaien in het e-commercelandschap, zo ook bij bol.com. Sinds de komst van 

Amazon zijn fees verlaagd en positioneren zij zich steeds meer als betrouwbare 

partner van de verkopers. 

De verwachting is dat door de toenemende concurrentie er steeds meer voordelen 

komen voor zowel de verkoper als de agencies. Denk hierbij aan extra services en

diensten (bijvoorbeeld op het vlak van logistiek of warehousing) en het delen van 

meer data en inzichten. Maar ook de verbeterde, toegankelijkere en uitgebreide 

advertentiemogelijkheden zijn een onderdeel. Om als marketplace de plek te zijn én te 

blijven voor zowel vraag als aanbod moet je continue innoveren en luisteren naar de 

wensen en behoefte van zowel de consument als partner. 

Er komen steeds meer nieuwe toetreders op de markt (Amazon, JD). Hiermee groeit 

het concurrentieveld en is het altijd in ontwikkeling. Niemand weet hoe de 

ontwikkeling er over vijf jaar uitziet, maar dat houdt het speelveld juist spannend.

We hopen dat dit ‘E-commerce & Marketplaces Playbook’ de impact van marketplaces

op de (online) retailbranche zichtbaar heeft gemaakt en goed inzicht heeft geboden in 

de sterke en zwakke punten van marketplaces. Het beschrijven van alle facetten en 

uitdagingen is geen eenvoudige klus (en we missen hier vast en zeker nog een aantal 

zaken), maar wij hopen dat dit playbook voldoende handvatten biedt voor degenen die 

met marketplaces aan de slag willen gaan.



Deze eerste versie van het playbook zal worden verbeterd aan de hand van de 

feedback van alle VIA-leden. Laat ons daarom vooral weten wat je graag toegevoegd 

of aangepast zou willen zien, zodat we kunnen toewerken naar een nog beter 

playbook. 

Justin Sandee

Voorzitter VIA Taskforce E-commerce 


