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“  Digital winners toss out their 
hardest won successes at the first 
sign of something better. ” 

 
McKinsey – Fast Times (2020) 



  

Het belang van snelheid 
 
De coronacrisis in 2020 heeft flinke verschillen tussen e-
commercebedrijven op het gebied van resultaten en 
performance zichtbaar gemaakt. Waar sommige bedrijven het 
nieuws haalden met hun groei en nieuwe initiatieven, haalden 

anderen het nieuws met haperende websites of boze klanten. 
 
Mede hierdoor concluderen analistenbureaus zoals McKinsey en 
Gartner dat de belangrijkste differentiërende factor voor e-
commercebedrijven niet meer de webshop, het prijsbeleid of de 

logistieke afhandeling is. Snelheid, in de vorm van wendbaarheid 
en executiekracht, is de momenteel de belangrijkste 
succesfactor voor e-commerce bedrijven.  
 
Snelheid gaat over de wendbaarheid van de organisatie. 
Snelheid gaat over steeds efficiëntere bestelflow, verwerking en 

levering. Over de tijd die het de organisatie kost om een andere 
richting in te slaan. Snelheid gaat over het aloude People, 
Process & Platform. Maar zeker in de e-commerce gaat snelheid 
steeds meer over aspecten buiten uw eigen organisatie. Delen 
uw partners en leveranciers ook het belang van snelheid? Of zit 

hun gebrek aan flexibiliteit en executiekracht uw succes in de 
weg?   
 
 

Introductie 



 
 

Luminis is een software- en technologiebedrijf. Dus het voor 
de hand liggende antwoord zou een mooie technische 
oplossing of technologisch perspectief zijn. Maar wij geloven 
erin dat de eerste stap van snelheid begint met onze eigen 
flexibiliteit en snelheid van handelen. Of, in lijn met het agile 

manifesto: samenwerking met klanten is belangrijker dan 
contractonderhandelingen.  
 
Als technologiepartner proberen we het verschil te maken 
door er op de belangrijke momenten te zijn en mee te denken. 

We realiseren ons heel goed dat e-commerce een 24x7 
activiteit is. Hierbij profiteert u van een bedrijf met 200 
medewerkers en 6 vestigingen in Nederland. Hierdoor is IT, 
design, data en consultancykennis snel en in uw regio 
beschikbaar.  

 
Ontwikkelingen gaan ook sneller met de juiste kennis en 
ervaring. Luminis investeert in vergelijking met 
branchegenoten bovengemiddeld veel in opleidingen, 
certificeringen en kennisdeling. In combinatie met onze 
ervaring in de sector zorgt dit ervoor dat we sneller en meer 

waarde toevoegen voor klanten. We begrijpen u eerder en 
kunnen u waarschijnlijk inspireren met toepassingen die bij 
andere organisaties goed gewerkt hebben.  
 
 

 

Op het gebied van technologie heeft snelheid verschillende 
betekenissen. Op het hoogste niveau zou technologie een 

organisatie in staat moet stellen om klanten beter te helpen, 
duurzaam geld te verdienen of efficiënter te werken.  
 
Om hier maximaal van te profiteren is met name flexibiliteit 
nodig. Want de technologische mogelijkheden gaan zo snel 
dat onderdelen van een e-commerce keten binnen enkele 

jaren achterhaald kunnen zijn. Er komen goedkopere en betere 
deeloplossingen waarmee de kosten verlaagd kunnen worden. 
Daarom geloven wij in modulaire cloudgebaseerde 
architecturen om maximaal invulling te geven aan snelheid en 
flexibiliteit. Tegelijkertijd wilt u een extreem robuuste 

verwerking en afhandeling van bestellingen. En liefst ook 
realtime omni-channel analyse-mogelijkheden. Ja, dit kan 
allemaal tegelijk, ook voor uw organisatie. 
 
Natuurlijk kunnen wij u helpen met migreren naar de cloud, 

een webshop bouwen of uw zoekmachine verbeteren. Wij 
kijken graag verder dan uw initiële vraag. Zijn uw IT-
organisatie, architectuur en data klaar voor een verdere 
versnelling? Wij denken graag met u mee, zodat u verder kunt 
versnellen.  

Hoe kijkt Luminis naar snelheid? Snelheid en technologie 



Twinkle stelt ieder jaar de top 100 op van de e-
commercebedrijven met de meeste omzet. In 2019 zag deze 
top-10 er als volgt uit: 
 
1. Bol.com  

2. Coolblue 
3. Albert Heijn 
4. Zalando 
5. Wehkamp 
6. Amazon 
7. The Learning Network 

8. Jumbo 
9. MediaMarkt 
10. H&M 
 
 

Samen genereerde deze top-10 voor €5,6 miljard aan online 
omzet, oftewel ongeveer €400 per volwassen Nederlander per 
jaar. De totale e-commerce omzet in Nederland zal de 
komende jaren alleen maar verder stijgen. 
 

Luminis werkt voor de helft van de bedrijven in deze top 10. En 
daar zijn we best trots op. Wij geloven dat technologie voor 
voorsprong zorgt. En mede dankzij onze bijdrage behouden 
bedrijven als Bol.com, Coolblue, Albert Heijn, Wehkamp en 
The Learning Network indrukwekkende omzetcijfers.  
 

In deze special lichten we aan de hand van voorbeelden toe 
hoe deze bedrijven tot voorsprong komen en hun voorsprong 
behouden. 
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Snel naar de cases 

E-commerce in Nederland 



  

Wint door een beter converterende zoekmachine en een 
schaalbaar partnerkanaal. 
 
Luminis werkt inmiddels al heel wat jaren voor het grootste e-commerce 
bedrijf van Nederland. In 2016 vroeg Bol.com aan Luminis om de zoek-
machine te vervangen. De oude voldeed niet meer op het gebied van 
volume, kwaliteit, conversie en snelheid. Luminis ontwikkelde de nieuwe 
zoekmachine en werkt na een aantal jaren nog steeds met het search-team 
van Bol.com samen. De nieuwe zoekmachine geeft naast relevante 

zoekresultaten ook slimme suggesties aan klanten. 
 
De groei van Bol.com is een aantal jaren geleden in een stroomversnelling 
gekomen door de opzet van een partnerprogramma. Hierdoor konden 
andere bedrijven hun spullen via het Bol.com platform verkopen. Om dit 

mogelijk te maken is een flexibel microservices-platform opgezet. Hierdoor 
kunnen partners alles gemakkelijk en digitaal regelen. Ook worden 
applicaties en systemen van partners geïntegreerd met de keten van 
Bol.com. 
 

Wint door een solide architectuur en een flexibele webshop. 
 
Tot 2017 was The Learning Network (TLN) bekend onder namen als ‘van Dijk 
Educatie’ en ‘van Dijk Studieboeken’. De kans is groot dat u vroeger uw 
schoolboeken ook bij ‘van Dijk’ bestelde. Door de jarenlange ervaring en 
lange relaties met veel scholen bezet TLN de 7e plek van de Twinkle 100 met 
een jaaromzet van 268 miljoen.   
 

In 2010 heeft Luminis de webshop ontwikkeld voor TLN. Door deze webshop 
kunnen scholieren eenvoudig online hun schoolboeken bestellen. Er zit veel 
variatie tussen alle scholen en lesmaterialen. Hierdoor was een standaard 
webshop geen optie. Door Luminis is een webshop gebouwd waarin door 
makkelijk uitbreidbare logica invulling wordt gegeven aan alle wensen en 

variatie van scholen, producten en leveranciers. Ook is een ‘Mijn van Dijk’ 
omgeving en een solide koppeling met het Baan ERP-systeem gebouwd.  
 
Door de solide architectuur is TLN in staat om in een korte periode 900.000 
bestellingen te verwerken en deze tijdig bij scholen of scholieren te 

bezorgen.  
 

Bol.com The Learning Network 

Case 1 Case 2 



 
  

Wint door een snelle webshop en continu testen. 
 
Wehkamp staat op de vijfde plek in de Twinkle 100 en is al sinds 1952 bezig 
met verkopen op afstand. Lange tijd als postorderbedrijf en vanaf 1995 ook 

als webshop.  
 
Wehkamp besteedt veel aandacht aan het eenvoudig navigeren, zoeken en 
oriënteren. Dit doen ze door een webshop die is opgebouwd uit deelwebsites 
en verschillende componenten. Hierdoor is Wehkamp in staat onderdelen 
snel te vernieuwen en te A/B-testen. Hierdoor worden continue 

experimenten uitgevoerd die leiden tot verbeteringen van de conversie. Ook 
wordt er veel aandacht besteed aan laadtijden, zodat klanten ook op hun 
mobiel een snelle website ervaren.  
 
Luminis heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de webshop en de 

zoekfunctie. Er is een nieuwe huisstijl geïmplementeerd die Wehkamp.nl een 
betere uitstraling gaf. Daarnaast is een modern en componentgebaseerd 
framework geïmplementeerd. Al deze stappen dragen bij aan de conversie 
van de website. 
 

Wint door een fijne zoekmachine die zorgt voor meer omzet. 
 
Albert Heijn is qua omzet verreweg de grootste online supermarkt. Via web, 

app, winkel en zelfs voice is het op eenvoudige wijze mogelijk om 
boodschappen te bestellen.  
 
Op alle Albert Heijn-websites en in de app is de zoekfunctie prominent 
aanwezig. De zoekfunctie zorgt er door slimme algoritmen voor dat klanten 
zo snel en goed mogelijk het juiste product kunnen vinden. En daarnaast ook 

geïnspireerd worden met andere relevante producten of aanbiedingen, wat 
voor een hogere omzet zorgt. 
 
Luminis helpt Albert Heijn sinds 2018 op het gebied van search. Hierbij 
kijken we niet alleen naar de techniek, maar ook naar de organisatie, 

analytics, content en User Experience. Juist door deze combinatie te 
verbeteren ontstaat de beste online klantervaring.  
 
 

 

Wehkamp Albert Heijn 

Case 3 Case 4 



 
 
 
 
 
  

Wint door een gebruiksvriendelijke webshop en bestelapp 
die zorgen voor meer herhaalaankopen. 
 
Huuskes is totaalleverancier, producent en kennispartner in eten en drinken 

voor de zorg en bedrijfscatering. Het is een zeer klantgericht bedrijf waar het 
zetten van de extra stap nog heel gewoon is. Huuskes levert veel aan grote 
instellingen die centraal inkopen, maar ook aan zorginstellingen waar door 
bijvoorbeeld een woongroep besteld wordt. Voor deze verschillende groepen 
klanten zijn toepassingen op maat ontwikkeld: een webshop voor de grote 

orders en een eenvoudige bestel-app voor bijvoorbeeld woongroepen. 
 
Luminis is al sinds 2011 IT-partner van Huuskes. Zowel de online 
bestelmodule, de bestelapp als de orderverwerking zijn in nauwe 
samenwerking met Huuskes ontwikkeld. Hierbij waren eenvoud en 

gebruikersgemak de belangrijkste criteria. In de bestelapp zijn voor de 
doelgroep belangrijke functionaliteiten ingebouwd, zoals een weekagenda en 
een budgettool. Door de kanalen op maat te maken en veel aandacht te 
besteden aan gebruikersgemak wordt Huuskes ook op online gebied steeds 
succesvoller.  

Wint door een slim meertalig e-commerceplatform 
 
Op plaats 35 in de Twinkle 100 staat VidaXL, met een Nederlandse 

jaaromzet van 60 miljoen. VidaXL is 15 jaar geleden gestart als online 
retailer en afgelopen jaren hard gegroeid. Het assortiment richt zich op 
categorieën zoals huis & tuin, meubelen en sportartikelen. Door eigen 
inkoop, logistiek en klantenservice kan VidaXL de hele leveringsketen 
beïnvloeden. Klanten profiteren hiervan door scherpe prijzen, snelle 

levertijden en een actueel assortiment waarin de laatste trends terug te 
vinden zijn.  
 
Onderdeel van het succes is de internationale groei. Vanuit de 
hoofdvestiging in Nederland wordt een operatie in inmiddels 29 landen 
aangestuurd. Alle landen hebben een eigen website en klantenservice.  

 
Luminis heeft VidaXL op verschillende vlakken geholpen om het search 
platform op te schalen in verschillende landen. Bijvoorbeeld door een 
microservices architectuur in te zetten en onderdelen in Google Cloud te 
hosten. Ook de search engine is door Luminis geoptimaliseerd, inclusief een 

slimmere manier van omgaan met synoniemen en meertaligheid.   
 
 

VidaXL Huuskes 

Case 5 Case 6 



 
 
  

Over Luminis 

Luminis is een software- en technologiebedrijf met vestigingen in 
Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam en de UK. 
Vanuit deze vestigingen werken 200 professionals aan technisch 

hoogwaardige oplossingen voor klanten. Luminis levert diensten op het 
gebied van cloud-technologie, IT-consultancy, data intelligence en 
design.  
 
www.luminis.eu  
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Bel dan naar 088 - 58 64 600,  
of mail naar info@luminis.eu 

Samen kijken naar 

de mogelijkheden? 


