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Waarom zijn onze klanten goed in wat ze 
doen en waarom maken wij innovatieve 
internetsoftware applicaties waarmee 
organisaties nog beter worden in datgene wat 
ze al doen? Met de zonnige dagen en de zomer 
nog vers in ons hoofd moeten we oppassen 
niet al te filosofisch te worden. Toch hebben 
wij ons afgelopen maanden regelmatig de 
vraag gesteld, waarom we toch een vestiging 
met eigen ontwikkelteam in Roemenië denken 
te moeten beginnen. Zijn wij hiervoor wel 
groot genoeg, is het doordacht genoeg, gaan 
onze klanten en wijzelf daar ook écht voordeel 

uit halen of is het eerder een drang naar 
avontuur? De nieuwsgierigheid heeft echter 
overwonnen en het resultaat is dat wij onze 
locatie abroad sinds maart hebben geopend, 
in het centrum van Cluj Napoca (Roemenië). 
Geloof het of niet, hét Silicon Valley van 
Europa! En daar is op technologisch vlak 
gezien geen woord van gelogen. Alles en 
iedereen ademt IT. Hoe heerlijk is dat! Niet zo 
gek dat we daarom erg positief gestemd zijn 
als we spreken over team Goes en team Cluj. 
Een samenstelling van slimme mensen die op 
2000 kilometer afstand lekker samenwerken, 

elkaar scherp houden en samen beter willen 
worden. Alsof we fysiek naast elkaar zitten. 
Thx to the internet! De extra menskracht 
die dit heeft gegeven is ons erg welkom. Of 
zoals een klant het verwoordde. “Het is niet 
niks wanneer Nederland plotsklaps uit een 
crisis komt, daar moet je maar net op kunnen 
anticiperen”. Deels is deze stap daarop ons 
antwoord. In deze upd@te lees je meer over 
onze recente projecten en onze visie op de 
food-industrie en e-commerce.
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Supertrots op onze nieuwe site!
De onlangs gelanceerde site voor Bons (Borsele Na School) www.naarbons.nl is door 
de opdrachtgevers enthousiast ontvangen. Chris Bras, coördinator Brede School van de 
gemeente Borsele legt uit waarom hij zo blij is met het resultaat: ‘De website is fris, interactief 
en alle activiteiten die we organiseren worden aantrekkelijk en overzichtelijk gepresenteerd. De 
grootste uitdaging was om het inschrijven en betalen veel eenvoudiger te maken. Dat is goed 
gelukt, want het is nu een helder proces en erg gebruiksvriendelijk. Wat ik verder heel mooi 
vind, is het gebruikte lettertype. Alles bij elkaar is de website aantrekkelijk voor zowel de ouders 
als hun kinderen. Want beide doelgroepen willen we bereiken.’

Zijn collega Judith Visser vult aan: ‘We hadden een behoorlijk wensenlijstje. En het was 
technisch best ingewikkeld om het aanmelden te realiseren zoals wij dat wilden: dat je meerdere 
kinderen voor verschillende activiteiten kunt inschrijven en tot slot één totaalbedrag betaalt. Bij 
alle beslissingen die we moesten nemen, gingen we steeds uit van de gebruiker van de site. 

Gelukkig sloot de dienstverlening van Estrategy daar naadloos op aan. Er was dan ook meteen 
een match. Ze zijn flexibel, reageren snel en houden hun woord. Ook gaven ze tijdens het 
bouwen van de site steeds duidelijk aan waarom iets wel of niet kon worden gerealiseerd. Ze 
spraken onze taal en voelden goed onze wensen aan. Ik ben supertrots op het eindresultaat. Er 
is een prima basis gelegd voor een duurzame samenwerking!’

Tot slot merkt Chris nog op: ‘Met het aanbod van Bons hopen we veel basisschoolkinderen 
in onze gemeente te bereiken. Zodat ze na schooltijd niet alleen een hoop plezier hebben, 
maar ook hun talenten kunnen ontwikkelen en ontdekken waar hun interesses liggen. Op 
deze nieuwe site zien ze in één oogopslag wat we bieden, voor welke leeftijd en hoe ze zich 
kunnen inschrijven. Zo zullen we de kinderen en hun ouders zeker enthousiasmeren voor ons 
gevarieerde aanbod en is er geen drempel meer om je online voor de activiteiten in te schrijven!’ 

Leerlingvolgsysteem: makeover
KIJK! Leerlingvolgsysteem is volledig vernieuwd. De nieuwe versie van 
KIJK! bevat een nieuw fris ontwerp dat er zowel op tablet als desktop 
helemaal  top uit ziet en in usability heel erg fijn werkt! Dat vinden niet 
alleen wij van WC eend (lees Estrategy) maar dat krijgen wij ook van 
gebruikers te horen. De nieuwe versie bevat niet alleen cosmetische 
veranderingen, ook op de achtergrond is er veel aangepast. Zo is KIJK! 
veel sneller geworden waardoor het docentenwerk binnen KIJK! in 
minder tijd is afgerond en er meer tijd aan de kinderen kan worden 
gegeven. We maken gebruik van nieuwe technieken die ervoor zorgen 
dat alle handelingen nóg logischer zijn en nóg soepeler verlopen.

088 - 0222800 

Slimme software
Draait jouw organisatie nog (deels) 
op gedateerde applicaties? Geen 
probleem. Wij zetten het oude systeem 
moeiteloos om zonder verlies van data 
of originele functionaliteit. Daarna ben 
je weer helemaal up-to-date en draaien 
je applicaties online, geïntegreerd en 
efficiënter dan ooit.

Estrategy heeft meer dan een 
decennia ervaring in het ontwikkelen 
van klantspecifieke software op het 
gebied van inkoop-, verkoop, productie, 
planning, logistiek, administratie, 
personeel, registratie, coaching, training, 
opleiding, veiligheid en monitoring. Voor 
iedere situatie de beste oplossing.
www.estrategy.nl

4FOOD software
Wist je dat wij dit jaar maar liefst al vier 
nieuwe implementaties van 4FOOD  
ERP software bij bedrijven in de 
voedingsindustrie hebben ingericht?

Lees meer op 
www.4foodsoftware.com
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De online verkoop van food blijft 
vooralsnog achter bij andere branches. 
Maar een omslag is slechts een kwestie 
van tijd, meent Jean-Marc Dagevos van 
Estrategy. We spraken hem over digitale 
ontwikkelingen in de foodbranche, 
specialist delivery en jeukende handen.  

Consumenten lijken nog niet warm te lopen voor 
het doen van online boodschappen. In 2016 
steeg de online verkoop van food weliswaar 
licht naar 2,1% ten opzichte van 1,2% in 2015, 
maar in vergelijking met andere sectoren (zoals 
witgoed en kleding) is het aandeel dat online 
verkocht wordt, zeer laag. “Offline verkoop 
is momenteel nog de grote speler,” vertelt 
Jean-Marc Dagevos van het softwarebedrijf 
Estrategy. “Het supermarktbezoek is een 
ingebakken ritueel waar consumenten maar 
lastig afstand van doen. Hun systeem is nog 
niet ingesteld op online boodschappen doen. 
Terwijl we op jaarbasis meer tijd kwijt zijn aan 
supermarktbezoek dan aan welke andere 
aankopen dan ook.” 

Knuppel in het hoenderhok
Online heeft de foodmarkt dus (nog) niet 
ontwricht volgens Dagevos. Maar, voegt hij 
er meteen aan toe, “dat laat niet lang meer 
op zich wachten”. Recente ontwikkelingen 
hebben de foodbranche op scherp gezet. 
Zo gooide Amazon onlangs een knuppel 
in het hoenderhok met de overname van 
Whole Foods. Dat zal op termijn tot stevige 
concurrentie leiden in de Nederlandse 
supermarktwereld denkt Dagevos. Een ander 
voorbeeld is de komst van de maaltijdboxen, 
die duidelijk invloed uitoefenen op de online 
foodmarkt. Verschillende supermarktketens 
bieden inmiddels ook een maaltijdbox aan of 
zijn bezig er een te ontwikkelen. Ook noemt 
Dagevos de komst van Picnic, een online 
supermarkt die met een beperkt assortiment 
vooral concurreert op prijs. En de lancering van 
Beerwulf wordt ook met grote belangstelling 
gevolgd in de foodbranche. Beerwulf is een 
online marktplaats waar (kleine) brouwers 
van speciaalbier en geïnteresseerden elkaar 
kunnen vinden. Een slim concept, vindt 
Dagevos: “De mensen achter deze start-up 
koppelen de trend van thuis bier brouwen 

aan de groeiende vraag naar speciaalbier. Zo 
spelen ze in op wat er leeft op de markt en 
bouwen ze tegelijkertijd een database op met 
klantprofielen.”  

Denkomslag 
De ontwikkelingen laten zien dat we aan de 
vooravond staan van de digitalisering van 
de foodbranche. Onderzoeksbureau GfK 
verwacht dat in 2020 6% van food via de 
digitale toonbank wordt verkocht. Dat biedt 
volgens Dagevos volop kansen. Bijvoorbeeld 
voor foodproducenten en groothandel. Zij 
kunnen dankzij de mogelijkheden van internet 
direct aan consumenten leveren in plaats van 
via de retailer. Dat vereist een andere mindset. 
Dagevos: “Bij veel traditionele foodbedrijven 
wordt gedacht in het leveren met vrachtwagens 
en schepen, die orde van grootte. Terwijl de 
consument ook een heel interessante partij 
is. Daar blijven kansen liggen.” Vooral de 
categorie specialist delivery (aanbieders van 
één bepaald product of productgroep) kan 
daar volgens Dagevos van profiteren: “Deze 
categorie toont online een hogere conversie 
dan grocery. De reden is de hoge gunfactor, 
ingegeven door bijvoorbeeld lokale identiteit, 
branding of authenticiteit.” Behalve een 
denkomslag vraagt een goede online verkoop 
ook om een toereikende techniek. Daar schort 
het nogal aan, vindt Dagevos. Bijvoorbeeld 
omdat aanbieders niet kunnen voldoen aan 
de eisen die afnemers stellen. “Een bedrijf als 
Picnic vraagt producenten en groothandel het 
assortiment in de juiste digitale feed aan te 
bieden. Dat lukt dan niet.” Dagevos noemt meer 
voorbeelden van haperende digitalisering: 

Digitale inhaalslag bij foodbedrijven in aantocht
Foodbrance blijft nog achter bij andere sectoren

“Veel bedrijfswebsites zijn meer gericht op 
order entry dan op e-commerce. Ook wordt 
er weinig geïnvesteerd in bestelgemak en zijn

 

online catalogi benedenmaats. En we zien te 
veel excellijsten, in zowel het ordertraject, de 
productieplanning als kwaliteitsregistraties. 
Bedrijven raken zo verstrikt in hun eigen 
processen, nog los van de inefficiëntie van 
dubbele handelingen. Dan jeuken onze 
handen.”

Onomkeerbaar proces
Volgens Dagevos dringt de tijd voor bedrijven 
die hun logistiek en / of e-commerce nog 
niet op orde hebben: “De digitalisering in de 
foodbranche is een onomkeerbaar proces. 
Mijn advies is om in kaart te brengen welke 
activiteiten in je bedrijf digitaal ingevuld 
kunnen worden. Maak online boodschappen 
doen gemakkelijk, bekijk hoe je gebruik kunt 
maken van het vaste boodschappenritueel 
van de consument. En zorg voor goede 
online data en dito catalogus.” Ondanks de 
benodigde inhaalslag ziet Dagevos de digitale 
toekomst van foodbedrijven met vertrouwen 
tegemoet: “Bij veel bedrijven heerst het besef 
dat ze online werk te verzetten hebben omdat 
ze anders de boot missen.”

Jean-Marc Dagevos
Estrategy

Bron: 
Vakblad Voedingsindustrie 
September 2017

“ Bij veel traditionele foodbedrijven wordt 
gedacht in het leveren met vrachtwagens 
en schepen, die orde van grootte. Terwijl 
de consument ook een heel interessante 
partij is. Daar blijven kansen liggen. ”



Colofon: Estrategy  realiseert internet- en software applicaties die bijdragen aan uw bedrijfsresultaat. De combinatie van marketing, bedrijfskundige kennis & techniek levert een oplossing die u 
een voorsprong geeft op de concurrent. upd@te geeft een overzicht van recente projecten van estrategy. Het overnemen van artikelen en afbeeldingen - geheel of gedeeltelijk - is toegestaan 
mits voorzien van de bronvermelding: Upd@te, een uitgave van Estrategy. Upd@te is met de grootste zorg samengesteld. Estrategy kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor schade 
die ontstaat als gevolg van eventuele drukfouten of voor eventuele schade ten gevolge van gebruik van gegevens uit deze nieuwsbrief. 
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De online wereld blijft zichzelf continue 
vernieuwen en ontwikkelen. In de praktijk 
blijkt dat degene met het hoogste tempo 
ook vaak het meeste bezoekersverkeer en 
de bijbehorende conversie  en omzet weet 
te realiseren. Belangrijk is de snelheid in 
doorontwikkeling van nieuwe functionaliteit, 
de software development.  We signaleren 
daarnaast een sterke digitalisering bij de 
traditionele groothandel, de business to 
business (b2b). De nadruk ligt dan met name 
op de inlog via een klantportaal met een 

Crossborder ecommerce verwijst naar 
internationale online handel, de verkoop 
of inkoop van producten of diensten via 
online shops buiten de eigen nationale 
grenzen. Koper en verkoper bevinden 
zich niet in hetzelfde land en zijn vaak 
niet gehouden aan dezelfde juridische 
regelgeving, gebruiken verschillende 
munteenheden en spreken verschillende 
talen en hebben te maken met culturele 
verschillen. E-commerce binnen de EU 
biedt grote kansen, gezien de interne 
markt waarin naast overeenkomsten 
ook nog grote verschillen liggen. Het 
is een uitdaging voor shops die naast 
de Nederlandse markt toe zijn aan een 
volgende uitdaging. 

De snelheid van innovaties, b2b & privacy
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klantspecificiek productassortiment, prijs en 
kortingstructuren. We zien hierin zowel de 
traditionele groothandel stappen nemen en 
ook de business to consumer (b2c) spelers 
hiernaar toe opschuiven. Zo heeft zowel Albert 
Heijn als Jumbo bijvoorbeeld zijn zinnen gezet 
op de zakelijke markt voor het aanleveren van 
boodschappen en kantoorbenodigdheden. 
Ben je actief in de groothandel, hoog tijd 
dan om de online strategie in de hoogste 
versnelling te zetten. Ook zien wij de 
internationalisering van e-commerce steeds 
grotere vormen aannemen (zie ook het 
kader cross-border). Het is dan ook een 
goede zaak dat de EU een programma heeft 
gelanceerd met het voltooien van de Digital 
interne markt als doel. De toenemende 
digitalisering stelt ook meer en meer eisen 
aan privacy van klanten en gebruikers. 
De nieuwe privacywetgeving dwingt alle 
partijen om na te denken over datarisico’s 
en om waar nodig adekwate voorzieningen 
te treffen. Kortom, er gebeurt aardig veel in 
onze wereld. En dan hebben we het nog niet 
eens over de technologische mogelijkheden 
van software development. Mocht je willen 
sparren over één van bovenstaande trends 
of andere zaken, laat het ons even weten.

Crossborder


