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5 manieren om de omzet van je webshop te
verhogen

Wat zijn de groeitrends
voor 2021?

Het nieuwe jaar komt eraan, en fashion retailers staan weer voor de uitdaging om hun omzetten verder
te laten groeien. Online betaalprovider Mollie vroeg 2.500 ondernemers uit verschillende branches en
landen naar hun lessen uit voorgaande jaren, en hun groeiverwachtingen voor de toekomst. We stelden
de volgende vragen:
• Hoe kunnen webshops voor de toekomst hun groei veiligstellen?
• Waar moeten ondernemers het komende jaar op letten?
Hier presenteren we de belangrijkste inzichten uit het onderzoek, zodat je het nieuwe jaar succesvol kunt
beginnen. Elke uitdaging brengt weer nieuwe kansen met zich mee!

Stefanie Richheimer
VP Western Europe
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Meer online verkoop door
verbeterde logistiek,
prijsstrategie en klantervaring

Voor veruit de meeste moderetailers (81%)
heeft het verbeteren van het logistieke proces
in hun webshop topprioriteit. Door verschillende
stappen in de toeleveringsketen transparanter te
maken en flexibele leveringsmodellen te kiezen zoals een crowd-model - houden ze hun supply
chain overzichtelijk. Digitalisering speelt hierbij
een belangrijke rol, want dankzij technologische
ontwikkelingen is elke stap in de leveringsketen
tegenwoordig traceerbaar. Zo kan snel worden

nagegaan wat goed loopt, en waar verbetering
nodig is.
Verder vinden veel ondernemers het voeren
van de juiste prijsstrategie een belangrijk
aandachtspunt voor 2021 (67%). Dit geeft aan
dat de markt in Nederland erg competitief is
voor modewinkels en webshops. Cruciaal dus
om de balans te vinden tussen de kwaliteit van
producten en de juiste prijs.

Consumenten hebben niet alleen hoge
verwachtingen voor de kwaliteit en prijs van
producten. Ze willen ook dat een webshop
gebruiksvriendelijk is. Voor 64% van de
ondervraagde retailers is de klantervaring (UX)
dan ook een belangrijk aandachtspunt voor
het nieuwe jaar. De logistieke afwikkeling en
juiste prijsstrategie worden door de bevraagde
ondernemers ook genoemd als belangrijke pijlers
om de customer experience een boost te geven.
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Welke factoren zijn belangrijk voor fashion
retailers om de omzet te verhogen in 2021?
Logistiek en verzending

81 %

Prijsstrategie

67 %

Verbeterde klantervaring

64 %

Bescherming tegen fraude

62 %

Concurrentiepositie

60 %

Klantenwerving

56 %

De juiste dienstverlener

55 %

Omnichannel-marketingbenadering

54 %

Productassortiment en -kwaliteit

52 %

Marktomstandigheden post COVID-19

50 %

Toegankelijkheid platform

50 %

Internationale expansie

47 %

Focussen op Mobile First strategie

45 %

Anders

0%
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Verkoop via bestaande
platforms

De meeste ondernemers in ons onderzoek (35%)
beschouwen hun eigen webshop als een sterk
verkoopkanaal. Toch is een eigen webshop niet
voor alle beginnende modemerken haalbaar.
Als nieuwkomer op de markt is het belangrijk
om eerst je plek te verwerven. Het kan slim zijn
om eerst in te haken op online marktplaatsen
zoals eBay, Amazon of Etsy. 37% van onze
ondervraagden ziet veel potentie in zulke

platforms: als verkoopkanaal, maar ook om
(nieuwe) klanten te werven.
Als je inplugt bij grote, externe marktplaatsen is
het belangrijk om ook dan je toeleveringsketen
in het oog te houden. Levert het platform
bijvoorbeeld te laat, dan kan dat afstralen op je
eigen merk. Dit kan je online verkoop uiteindelijk
negatief beïnvloeden.
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Welke
verkoopkanalen
worden gebruikt
door fashion
retailers?

Slechts 17% van de respondenten gebruikt
sociale netwerken als verkoopkanaal. Toch is
e-commerce op deze platforms een van de
belangrijkste trends voor 2021. Een scherpe
marketingstrategie kan zowel leads als conversies
genereren, vooral op Facebook en Instagram.
E-commerce, vooral in de mode-industrie, stelt u
in staat om te profiteren van het aantal followers
van de influencers die u als merkambassadeurs
inzet. In een tijd waarin de buitenwereld en
de digitale wereld steeds meer met elkaar
versmelten, moeten detailhandelaren de
mogelijkheden aangrijpen die sociale netwerken
bieden om hun producten te promoten.

Marktplaatsen van derden (bijv. Amazon)

37 %

Eigen online winkel

35 %

Fysieke winkel

35 %

Sociale media (bijv. Instagram)

17 %

Anders

0%
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Klantenbinding - van prospects
naar vaste klanten

Ook komend jaar is het vergroten van
klantloyaliteit voor veel e-retailers een
speerpunt. Voor 73% van de ondervraagden
blijft het een uitdaging om sitebezoekers tot
daadwerkelijke aankopen te verleiden. 59% van
de ondernemers uit ons onderzoek vindt het
lastig om van klanten die één keer iets gekocht
hebben, trouwe klanten te maken.
De hoge kosten die pakketbedrijven of
betaalproviders rekenen, worden vaak genoemd
als barrière bij het binden van klanten (57%).
Extra aandacht voor de klantbeleving kan

eenmalige kopers aanmoedigen om vaker terug
te komen.
Word-of-mouth (WOM) reclame wordt steeds
vaker aanbevolen om de retentiegraad te
verhogen. Veel modewinkels richten zich daarom
op influencer-marketing. De sterke associatie
tussen een merk en een bepaald gezicht, zorgt
voor herkenning bij klanten. Dit kan helpen
om consumenten op lange termijn aan je te
binden. Klanten die zich sterk met een merk
identificeren, zijn in het algemeen ook tevredener
met de producten en diensten ervan.
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Hoewel de verbetering van de mobiele
klantervaring slechts voor 48% van
de modewinkels een prioriteit is, is
shoppen via smartphone sterk in
opkomst bij het online winkelen. Omdat
Google “mobile first” heeft uitgeroepen
tot dé manier van consumeren voor de
toekomst, moeten bedrijven dan ook
bereid zijn om hun focus te verleggen
naar de smartphone. Steeds meer
klanten winkelen online – en met een
verbeterde mobiele gebruikerservaring
kunnen modewinkels hun concurrentie
een stap voor blijven, zich richten op
koopjesjagers en ze, waar mogelijk,
veranderen in terugkerende klanten.

Voor consumenten
die online shoppen, is
betaalgemak ontzettend
belangrijk. Ook de
mobiele experience
moet geoptimaliseerd en
betrouwbaar zijn, en slim
ontworpen.”
Roderick Muller
Managing Director STIEGLITZ

Wat zijn de grootste uitdagingen voor online
fashion retailers?
Omzetten van bezoekers naar klanten

73 %

Creëren van terugkerende kopers

59 %

Hoge kosten voor verzending of betaling

57 %

Shoppers naar de webshop brengen

56 %

Omzet uit bestaande klanten stimuleren

53 %

Beheer van verschillende markten

51 %

Kwaliteit van de betalingsdienstverlening

51 %

Effectieve gegevensanalyse

50 %

Ervaring bij het afrekenen

50 %

Lage marges

49 %

Mandje verlaten

48 %

Mobiele klantenervaring

48 %

Hoog aantal rendementen

42 %

Anders

0%
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Hogere conversieratio’s
door middel van een
verbeterd afrekenproces
Om conversies te verhogen, moeten
klanten tijdens het hele bestelproces
optimaal worden ondersteund. De
laatste stap hierin is misschien wel het
belangrijkst: de check-out. Elke online
retailer heeft te maken met klanten die
hun volle winkelmand onafgerekend
‘achterlaten’. De oorzaken hiervan lopen
uiteen: 40% van de ondervraagden in
ons onderzoek meldt dat een te lange
leveringstermijn klanten doet afhaken. Ook
dat pleit dus voor een geoptimaliseerde
digitale toeleveringsketen.
Problemen met de betaalprovider, zoals
een complex authenticatieproces, spelen
ook mee bij de keuze om producten

uiteindelijk toch niet te kopen: 36% van de
ondervraagden noemt dit als oorzaak. Een
ontoereikend aanbod aan betaalmethoden
wordt door 34% van de ondernemers
genoemd. Verder spelen de snelheid
(te traag) van het afrekenproces (33%)
en onverwachte prijsverhogingen door
verzendkosten (32%) een rol bij ‘mislukte’
conversies.
Dit laat zien dat een snel en transparant
afrekenproces onmisbaar is voor
online retailers die hun omzetten willen
verhogen. Ook belangrijk: geef klanten
direct duidelijkheid over de totaalprijs,
en zorg dat de leveringstijd binnen hun
verwachtingen valt.

PWA - Een progressieve webapplicatie,
is ontworpen om te voldoen aan
de veeleisende behoeften van
consumenten voor mobiel en multichannel gebruik. Een PWA maakt
de implementatie van efficiënte en
flexibele IT-structuren mogelijk.
Zo kunnen gebruikers surfen op
e-commercesites die functioneren als
een native app. Zo kan deconversieratio
dankzij een betere gebruikerservaring
worden verbeterd.

We kozen voor Mollie
als payment service
provider omdat hun
oplossingen betrouwbaar,
gebruiksvriendelijk en redelijk
geprijsd zijn. Bovendien
integreert Mollie naadloos
met onze ander platforms.”
Roderick Muller
Managing Director STIEGLITZ

Redenen voor het verlaten van het
winkelwagentje in online modewinkels
Leveringsdatum

40 %

Authorisatiegemak

36 %

Aanbod van betalingsdiensten

34 %

Snelheid checkout

33 %

Onverwachte extra kosten (bijv. levering)

32 %

Probleem met de aangeboden betalingsdienst

32 %

Authorisatiesnelheid

27 %

Betalingsopties in vreemde valuta

23 %

Complexe checkout

21 %

Stabiliteit van het betalingsplatform

20 %

Anders

0%
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Belangrijke groeifactoren
voor webshops in 2021

Bedrijven moeten komend jaar strategisch te
werk gaan om hun omzet te verhogen. Dat begint
bij trends in de gaten houden. Waar ligt in 2021
de focus bij online fashionverkopers?

• 40% wil verbeteringen gaan aanbrengen in het
betalingsproces van hun online winkels. Zoals
we eerder zagen, kan dit veel betekenen voor
conversieratio’s.

• 48% van de ondervraagden wil bestaande
platforms waarop hun merken verkocht
worden verbeteren.

• 40% wil bestaande vaste klanten
aanmoedigen om meer aankopen online te
doen.

• 40% gaat in 2021 proberen om via marketing
de online zichtbaarheid te vergroten.

• 38% legt de focus op klantbehoud, en op het
verhogen van de uitgaven die klanten in hun
winkels doen.
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Wat zijn de belangrijkste
groeifactoren voor 2021?
Verbetering van bestaande platformen

41 %

Marketing om de online zichtbaarheid verbeteren

40 %

Verbetering van het betalingssysteem

40 %

Bestaande klanten aanmoedigen om online te kopen

40 %

Klanten behouden en hun uitgaven verhogen

38 %

Verbetering van de logistiek / verzendmethoden

35 %

Kostprijsverlaging van online aanwezigheid

32 %

Verbetering van de producten

30 %

Interne vaardigheden voor een up-to-date website

29 %

Veranderen van platform

29 %

Relatie verbeteren met derden voor verzending

26 %

Relatie verbeteren met de marktplaatsen van derden

26 %

Beheer van andere relaties met derden

26 %

Anders

0%
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Special! Mollies
modebetalingscheck

Voor steeds meer fashion retailers wordt een
breed aanbod aan betaalmethodes belangrijker.
Met 78% staat de voornamelijk in Nederland
populaire betaalmethode iDEAL met stip
op nummer 1. Van de ondernemers die wij
ondervraagd hebben, biedt meer dan de helft
betalingen via creditcards aan (54%). PayPal

is de nummer 3, met 50%. De Amerikaanse
tech-giganten lijken een kleiner deel van de
payments-markt in handen te hebben: Apple Pay
(25%), Amazon (24%) en Google (20%) worden
alledrie in vergelijkbare mate aangeboden door
Nederlandse online modewinkels.
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Welke
betaalmethodes
worden
overwegend
gebruikt door
fashion retailers?

iDeal

78 %

Creditcard

54 %

PayPal

50 %

SOFORT

37 %

Op rekening

29 %

Apple Pay

25 %

Amazon Pay

24 %

Voorschot

23 %

Google Pay

20 %

In termijnen

17 %

Voucher

16 %

SEPA Debit card

15 %

Bancontact

0%

Cartes Bancaires

0%

Belfius Pay Button

0%

Anders

0%
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Voor 2021 ligt onze focus
op duurzamer worden.
Verder willen we onze
collectie uitbreiden
met meer basic stijlen,
als aanvulling op de
STIEGLITZ-look.”
Roderick Muller
Managing Director STIEGLITZ

Special! Hoe de coronacrisis
zich in de mode-industrie laat
gelden

Door de coronapandemie hebben veel
Nederlandse bedrijven het moeilijk gekregen.
Veel sectoren hebben last van de beperkingen in
het dagelijks leven; modewinkels vormen hierop
geen uitzondering. Daarom waren we in ons
onderzoek ook benieuwd naar de ervaringen van
fashion retailers tijdens dit economisch pittige
jaar.

13% van de ondervraagden zag de inkomsten
significant dalen tijdens de pandemie, 31%
ervoer een kleine inkomstendaling. Bij elkaar is
dat een grotere groep dan de retailers die qua
omzet geen last hadden van de crisis (33%). Een
kleine groep zag zijn inkomsten juist toenemen:
17% in kleine mate, 6% significant.
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Hoe is de online omzet tijdens de pandemie
veranderd voor fashion retailers?

Geen verandering

33 %

Wat afgenomen

31 %

Wat verhoogd

17 %

Sterk afgenomen

13 %

Sterk toegenomen

6%

Moeilijk te zeggen, we lanceerden tijdens de pandemie

0%
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Hoeveel is de online omzet tijdens de
pandemie gedaald voor fashion retailers?

11 - 20%

32 %

21 - 30%

23 %

31 - 40%

23 %

41 - 50%

11 %

1 - 10%

9%

51 - 60%

2%

61 - 70%

0%

Meer dan 70%

0%
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Het aanbieden van lokaal relevante
betaalmethodes is belangrijk. Maar ook het
inspelen op de behoefte van gebruikers.
Corona brengt voor veel mensen
onzekerheden met zich mee, waardoor
zij maar al te graag liever voor een zekere
betaalmethode kiezen die bij hen past. Zo
hebben wij een flinke stijging gezien in het
gebruik van Klarna, waarmee consumenten
achteraf kunnen betalen.”

Roderick Muller
Managing Director STIEGLITZ

De belangrijkste conclusies

De mode-industrie is constant in beweging. Vroeger
waren het prachtig versierde etalages die klanten naar
de winkel trokken. Nu is daar nog iets bij gekomen:
een gebruiksvriendelijke webshop, een slimme
onlinemarketingstrategie, een snel afrekenproces en
vlotte levering zorgen tegenwoordig ook voor een
inkomstenboost.
Zo kunnen online retailers komend jaar hun omzetten
verhogen:
Bestaande processen verbeteren
Wij adviseren voor 2021: een geoptimaliseerde digitale
toeleveringsketen, een gebruikerservaring die niets
te wensen overlaat, en aandacht voor veiligheid en
fraudepreventie.
Klanten op nieuwe manieren voor je winnen
Je webshop is misschien een uithangbord, maar

niet automatisch een klantmagneet. Gebruik externe
online verkoopplatformen om niet alleen producten
te verkopen, maar ook klanten te werven. Ook social
commerce blijft terrein winnen. Influencers zijn de
reclamemakers van de mode-industrie.
Focus op klantenbinding voor meer e-commerce
succes
De concurrentie groeit, klanten kunnen bij steeds
meer fashion retailers terecht. Besteed daarom
minstens zo veel aandacht aan klantenbinding als aan
klantenwerving.
Voorkom een vroegtijdig afgebroken verkoopproces:
De laatste stap in de salesfunnel is de belangrijkste: de
check-out! Zorg dat klanten makkelijk en snel kunnen
afrekenen. Hierbij spelen Progressive Web Applications
een steeds grotere rol.

Je check-out verbeteren is maar één van de manieren waarop je in 2021 je omzet kunt boosten.
Houd online trends bij en zorg dat klanten van een optimale shop-ervaring genieten. Klanten zijn
veeleisend: ze willen niet alleen dat hun verwachtingen worden ingelost, maar dat die overtroffen
worden. Wij helpen je om dat voor elkaar te krijgen.
Neem contact met ons op!
Mollie wenst u veel succes in het komende fashion-seizoen!
* Alle data zien? Geen probleem. Wij delen ons onderzoek graag met je.

