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Rondetafelgesprek Tekst: Ed Lamme • Fotogra� e: René Zoetemelk en Fletcher Hotel Carlton

E-commerce is het kopen en verkopen van producten 

en diensten via internet. Jaar in jaar uit groeit het 

online zakendoen spectaculair. Het is voor onder-

nemers dan ook van belang de boot niet te missen 

en hun producten via een webshop aan te bieden. 

Om dat goed voor elkaar te krijgen kan men het 

beste professionals inschakelen. Als een webshop 

eenmaal in de lucht is, zijn er tal van mogelijkheden 

voor onderhoud en update. Vanzelfsprekend geldt 

dat ook voor de websites zelf.

 De meeste bedrijven hebben een 
website. Frank de Gier: “Toch komen 
wij nog wel bedrijven tegen die 

geen website hebben of een sterk verouderde 
versie. Het is belangrijk dat een website goed 
werkt, betrouwbaar is en bovenal actueel 
is. Dagelijks aanpassingen doen om de site 
actueel te houden, is essentieel. Bezoekers 
willen geen verouderde informatie, dan haken 
ze af. Erger nog, dan komen ze ook niet snel 
meer terug bij jouw website. Daarnaast is het 
voor de vindbaarheid door zoekmachines van 
belang dat er dagelijks iets aan een website 
gedaan wordt. Wie wil er niet bovenaan staan 
bij Google?” Internet marketeer Frank de Gier 
van Webbol Internet Marketing uit Maassluis 
was een van de deelnemers aan een, onlangs 
door uitgeverij Novema georganiseerd, 

Rondetafelgesprek over het boeiende onder-
werp Webshops. De geanimeerde bijeenkomst 
werd gehouden in het gastvrije Fletcher Hotel 
Carlton, waar de gasten werden verrast met tal 
van overheerlijke hapjes en drankjes.
Deelnemers aan het Rondetafelgesprek waren 
zoals genoemd, Frank de Gier, Ron de Raaij, 
directeur van De Raaij Kantoor Totaal met 
vestigingen in Honselersdijk en Naaldwijk, 
Hans Koornneef, directeur van Koornneef 
Relatiegeschenken, Kerstpakketten en 
Werk- en promokleding uit ‘s -Gravenzande 
en Peter Smit, directeur van Smit Maassluis, 
groothandel in gereedschappen, machines en 
ijzerwaren uit Maassluis.

Ideal
“Op dit moment ziet onze website er niet 
goed uit. Ik ben niet erg trots op wat er nu 
op internet staat”, zegt Peter Smit. “Wij zijn 
al een tijd bezig om een webshop te laten 
maken. Maar tussen de tijd die we hadden 

en wat er gaat komen wil ik aan de huidige 
website niet al te veel tijd en geld besteden. 
De nieuwe website met webshop staat bij ons 
nu voorop. Voor de nieuwe webshop heb ik 
mij georganiseerd met collega’s uit het hele 
land, anders is het niet te doen. Je praat wel 
over een enorme investering qua tijd en geld. 
En dat trek je niet in je eentje! Je moet het zo 
zien: wij hebben samen een winkelcentrum 
gekocht en iedereen heeft daarin zijn winkeltje 
met eigen artikelen.” Smit voegt er aan toe dat 
hij zich voornamelijk op de vaste klanten gaat 
richten. “Met de webshop wordt mijn winkel 
groter en krijgen klanten, die nu 
telefonisch of per fax bestellen, 
de mogelijkheden om meer van 
mijn assortiment te zien. Van 
veel producten weten klanten 
nu niet dat wij die verkopen. 
Daar is internet een heel mooi 
medium voor.” Hij wijst erop 
dat een papieren catalogus 
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Verschillende artikelen
“Onze webshop wordt centraal geregeld 
door een aparte organisatie, Promidata, waar 
wij met veel collega’s lid van zijn”, vertelt 
Hans Koornneef enthousiast. “Promidata is 
een jong en dynamisch softwarebedrijf dat 
zich uitsluitend richt op het ontwikkelen en 
produceren van software specifi ek voor de 
promotionele productenbranche in Europa. 
De verzorging van de webshop betalen wij, 
als aangesloten bedrijven, gezamenlijk. Alle 
leveranciers willen natuurlijk graag op die site 
staan en wij bepalen wie er wel en niet op 
komt. Het voordeel voor ons is dat alles goed 
wordt bijgehouden. Op webshops waar het 
vaak mis gaat, gebeurt dat vaak niet. Bij ons is 
het goed geregeld omdat het bedrijf dat wij 
hebben ingehuurd dit voor nog 150 andere 
aangesloten ondernemingen doet.” Hij legt 
uit dat de artikelen op de site bij ieder bedrijf 
verschillend zijn. “Naast een standaardcol-
lectie kunnen wij ook onze eigen producten 
toevoegen. Bij ons kan je trouwens niet gelijk 
betalen, maar vraag je eerst een off erte aan. 
Daarna nemen wij contact op met de klanten 
en wordt er ‘op maat’ geleverd. Ook wij 
kunnen onze eigen producten toevoegen. 
Zo staan mijn eigen kerstpakketten bij mij op 
de site. Voor de komende kerst zijn ze nu al 
te bekijken op de site.” Koornneef benadrukt 
dat zijn klanten nog steeds een folder 
toegestuurd krijgen. “Sommigen vinden het 
trouwens handig om ideeën op te doen op 
de site, maar komen daarna nog wel langs 
om producten in handen te hebben. Prijzen 
zijn op de site hetzelfde als in de showroom.”

Service
De heren praten nog even verder over het 
gebruik van webshops. Frank de Gier: “Wij 
ontwerpen webshops voor uiteenlopende 
branches, bijvoorbeeld voor hobbykasten 

of een tegenpool: sieraden. Vaak heeft men 
al sieraden gezien en in de handen gehad 
en men zoekt vervolgens op internet waar 
men het goedkoopste uit is. Achteraf koopt 
men dus gewoon op internet. Dat doen 
veel mensen, denk ook aan grote tv’s of 
ander elektronica. Of men komt met een 
schermprintje van internet met een lage 
prijs bij een winkelier en vraagt of hij het 
product voor dezelfde prijs kan leveren.” 
Ron de Raaij: “Service speelt natuurlijk ook 
een grote rol. Als je op internet bijvoorbeeld 
een HP printer koopt en deze gaat stuk, 
moet je maar zien hoe dat opgelost wordt. 
Je kunt hem opsturen en misschien dat je de 
printer na een week of twee terug hebt, maar 
zolang zit je dan wel zonder. Dat wordt dus 
tobben. Bij ons hoeft de klant zich daar geen 
zorgen over te maken. Wij zetten tijdelijk een 
andere printer neer. Van huis uit hebben wij 
meegekregen dat je naar een winkel gaat. 
Dat geldt voor ons alle drie. Je gunt elkaar 
wat. En daarom hebben onze bedrijven een 
reden van bestaan.”

gebruikersvriendelijk
Frank de Gier: “Even terug naar de websites. 
Soms kom ik bij een bedrijf in een super-de-
luxe pand met alles erop en eraan en dan 
hebben ze een website met achterstallig 
onderhoud. Ze hebben het jaren laten liggen 
en zich met andere zaken beziggehouden. 
Pas als het echt gaat opvallen, gaat men 
bedenken dat het tijd wordt om een andere 
website te nemen.” Hans Koornneef: “Voor 
mij is de site geen prioriteit. Ik wil dat de 
winkels blijven bestaan. Als ik op vakantie 
ga loop ik bij een reisbureau binnen. En als 
ik een wasmachine nodig heb ga ik naar een 
zaak hier in de buurt. En die man is weer een 
goede klant van mij. Het is een kwestie van 
gunnen.”

verouderd is op het moment dat die gedrukt 
wordt. “Op internet kan je direct alles actueel 
maken. Leveranciers kunnen lid worden van 
ons systeem en gaan dat vullen met informatie. 
Kopen via onze site wordt erg gemakkelijk met 
Ideal en op rekening. Levering via een webshop 
gaat erg snel, de volgende dag al worden de 
producten geleverd (mits op voorraad). Onze 
webshop wordt operationeel tussen nu en het 
einde van het jaar. Het traject loopt nu twee jaar. 
Het kopen moet straks een stuk gemakkelijker 
worden.” 

Inkooporganisatie
De webshop van De Raaij maakt onderdeel uit 
van een grote inkooporganisatie.
Ron de Raaij: “Onze leden zijn allemaal een 
stukje eigenaar van de webshop met daarin zo’n 
18.000 artikelen. Wij hebben koppelingen met 
Ideal, Mastercard, kortom, alles zit eraan vast. 
Een bestelling komt bij mij binnen, evenals de 
betaling, maar het daadwerkelijk versturen van 
de producten wordt vanuit het magazijn in Beu-
ningen gedaan. De voorraad die op de site staat 
is dan ook niet mijn voorraad, maar de voorraad 
van de inkooporganisatie. Een aardig voorbeeld: 
Het lastige bij ons is dat je bijvoorbeeld 7 ver-
schillende soorten perforators hebt. Ik kan dat 
natuurlijk niet op voorraad houden. Producten 
voor bestaande klanten die via de website 
bestellen lever ik zelf uit. Wij hebben een goede 
band met de klant en als zij via de webshop iets 
bestellen wat zij niet goed hebben aangeklikt, 
pas ik dat aan. Wij hebben inmiddels een nieuwe 
website aangeschaft die binnenkort live gaat. De 
webshop staat gelijk op de homepage en ik kan 
eigen artikelen toevoegen, wat eerst niet moge-
lijk was omdat het eerst heel erg beschermd was 
naar de inkooporganisatie toe. Wij doen veel 
blanco etiketten, bijvoorbeeld voor de bloemen- 
en plantenexporteurs op de bloemenveiling. Die 
kon ik eerst niet toevoegen, nu wel.”

Fletcher Hotel Carlton
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Binnen enkele weken presenteert de Raaij 
Kantoor Totaal een nieuwe webshop Jive 
Pro, welke de bestaande webshop gaat 
vervangen.  Jive Pro is een nieuwe generatie 
software die zowel de beheerder als de ge-
bruiker van de shop veel meer mogelijkheden 
biedt. Jive Pro is een initiatief van Quantore 
Europe BV de grootste inkooporganisatie 
in kantoorartikelen en machines voor de 
kantoorvakhandel.  Door de professionele  
IT – ondersteuning die bij Quantore aanwezig 
is, de op maat gemaakte koppelingen op 
artikel- en prijs informatie met onze eigen 
back-o�  ce is het onderhoud aan de webshop 

een stuk gemakkelijker. Ook het invoeren 
van andere artikelen uit eigen assortiment is 
hierbij mogelijk.

Koornneef Relatiegeschenken is totaal 
leverancier van al uw kerstpakketten, 
cadeaubonnen, originele relatiegeschenken 
en custom-made werk- en promokleding.
Bij Koornneef Werk & Promokleding kunnen 
wij uw medewerkers perfect naar smaak 
aankleden. Voor een simpel maar opvallend 
T-shirt tot aan een gehele promokledinglijn 
zijn wij de partner die u zoekt. Onze gespe-
cialiseerde verkopers kunnen u ook volledig 
adviseren over werk –en veiligheidskleding. 

Graag nodigen wij u uit in onze showroom 
om alle mogelijkheden ‘live’ te ervaren onder 
het genot van een lekker vers kopje ko�  e of 
kijk op onze website voor een impressie.

DE RAAIJ KANTOOR TOTAAL
Pyramide: Middel Broekweg 33
2675 KC Honselersdijk
T 0174 - 63 21 16 | F 0174 - 62 32 87
rdr@deraaijkantoortotaal.nl
www.deraaijkantoortotaal.nl

HANS KOORNNEEF
KOORNNEEF RELATIEGESCHENKEN
Hagemanstraat 74
2691 WR ’s-Gravenzande
T 0174 - 42 03 83
www.koornneef.nl

WEBSHOP JIVE – DE RAAIJ KANTOOR TOTAAL

KOORNNEEF RELATIEGESCHENKEN

Webprofi elen
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“Wij bouwen uw website. U kunt verder 
met ondernemen”,  dat is de slogan van 
Webbol.
Met deze slogan maakt Webbol indruk 
op startende dan wel bestaande 
ondernemers.  Met een hechte team van 
specialisten biedt Webbol  oplossingen 
aan ondernemers .  De twee varianten 
aan oplossingen zijn 
vooral websites en 
webshops.  Vooral 
wanneer gaat om 
een website,  is 
Webbol in staat 
om uw bedrijf 
een professionele 
uitstraling te geven 
waarbij dat uw 
digitale visitekaart 
vertegenwoordigt.  
Daarnaast speelt 
Webbol actief in op 
de vindbaarheid op 
zoekmachines voor 
uw website .

Geen een bedrijf is hetzelfde en Webbol 
creëert  een website met een unieke 
uitstraling.

Of u nu een startende ondernemer bent, 
of dat u reeds een bestaande website 
heeft; Webbol durft het aan om voor u 
een  unieke website te ontwerpen.

Smit maassluis bv is een bedrijf met 
een lange historie. Het bedrijf is in 
1900 opgericht en in de afgelopen 112 
jaar is Smit geëvalueerd van Smederij 
naar een groothandel in ijzerwaren en 
gereedschappen. De volgende stap in 
de ontwikkeling  is het openen van een 
professionele webshop. De webshop zal 
een ruim assortiment van ijzerwaren en 

gereedschappen omvatten. Naast het 
feit dat de bestaande klanten via een 
inlogcode hun lopende orders kunnen 
zien plus 24 uur per dag zeven dagen in 
de week hun orders kunnen plaatsen. 
Kunnen ook niet geregistreerde klanten 
hun bestellingen invoeren in de 
webshop en direct betalen met 
behulp van ideal. 

WEBBOL
Markt 13 rood
3142 GE Maassluis 
T 010 - 885 15 90
06 - 149 976 24
F 010 - 592 76 10
info@webbol.nl  |  www.webbol.nl

SMIT MAASSLUIS B.V
Industrieweg 20
3144 CH Maassluis
T 010 - 592 32 44
www.smitmaassluis.nl

WEBBOL

SMIT MAASSLUIS BV 


