
Hoe bereid je een webshop voor op de 
toekomst? Succesvol overstappen naar 
een ander e-commerce platform.
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Is je webshop klaar voor de groeiambities die je hebt voor de toekomst? Een e-commerce 
platform moet grote hoeveelheden data aankunnen. Om de schaalbaarheid te verruimen, 
kiezen veel organisaties daarom voor replatforming. Dit is de overstap van het ene naar het 
andere e-commerce platform.  

In dit e-book lees je hoe replatforming jouw webshop een enorme boost geeft en hoe je de shopping experience 

optimaliseert. Ook vind je een stappenplan voor het kiezen van een nieuw e-commerce platform en hoe je deze 

vervolgens implementeert. Op deze manier krijg je een helder beeld hoe je het platform én de leverancier vindt 

die bij jouw wensen en organisatie passen.

Inleiding
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Hoofdstuk 1

Je hebt al een aantal jaren een webshop en 
tot nu toe voldoet deze naar wens. So far so 
good. Maar je wilt groeien, het assortiment 
uitbreiden, internationaliseren en de 
shopping experience optimaliseren naar de 
wens van je klant. Is je webshop hier eigenlijk 
wel klaar voor?

Niets is vervelender dan achter de feiten aanlopen, 

zeker als het om de verkoop van je product gaat. 

Wanneer je met je webshop te laat inspeelt op de 

groeiambities van je organisatie zie je dat meteen 

terug in de verkoopcijfers. Daarom is het goed om 

alvast een aantal jaren vooruit te denken. Waar wil je 

organisatie over 5 jaar staan? Wat wil je uitstralen? Een 

aantal afwegingen om te bepalen of het tijd is voor 

replatforming lichten we toe:

 

Shopping experience
 
De tijd staat niet stil en de wensen en behoeften van 

je klant ook niet. Eigenlijk betekent dit dat jij ook niet 

stil kunt staan, want daarmee loop je kansen mis. Om 

een goede connectie met je klant te houden, is het 

aan te raden periodiek te vragen hoe zij de webshop 

ervaren en daarbij ook uit te vragen waar zij behoefte 

aan hebben.

De shopping experience is zowel voor B2C als B2B 

heel belangrijk. Klanten willen geïnspireerd worden 

door middel van blogs en video’s, voor hún relevante 

producten zien en zelf vergelijkingen maken op basis 

van productinformatie. Daarnaast willen ze de voorraad, 

levertijd en verzendkosten inzien voordat zij beslissen 

het product te bestellen. Wanneer deze informatie 

ontbreekt, is de keuze om naar een concurrent te gaan 

zo gemaakt.

Is jouw e-commerce platform future proof?
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Internationale ambities

Wanneer je organisatie internationale ambities 

heeft, is het van belang te onderzoeken of je huidige 

e-commerce platform hier de mogelijkheid voor heeft. 

Bij internationalisering heb je meerdere shops nodig. 

Wil je dat deze verschillende domeinnamen hebben of 

wil je werken vanuit één hoofddomein met meerdere 

taalvarianten? De laatste optie heeft als voordeel dat je 

SEO-technisch slechts voor één domein autoriteit hoeft 

op te bouwen en iedere toekomstige uitbreiding met 

een extra shop hiervan profiteert.

Bij internationale webshops moet je ook rekening 

houden met meerdere valuta en BTW-tarieven. Biedt 

je e-commerce platform deze functionaliteit of moet 

dit als maatwerk toegevoegd worden? Indien het 

maatwerk is, is het aan te raden navraag te doen welke 

gevolgen dit heeft voor toekomstige updates van je 

webshop. Denk hierbij aan de kosten die gemoeid 

gaan bij de update, maar ook de doorlooptijd van het 

doorvoeren van een update van het platform.

Uitbreiding merken

Op dit moment heb je één webshop in twee talen, 

maar er zijn wellicht plannen om een nieuw merk in 

de markt te zetten met hetzelfde of een deel van het 

bestaande assortiment. Zou dit binnen je huidige 

platform betekenen dat je twee losse shops moet 

beheren of kan je vanuit één omgeving inloggen en 

per product aangeven in welke shops het aangeboden 

moet worden? Wat als daar in de komende 5 jaar 

nog acht extra merken bij komen. Is het dan nog te 

beheren vanuit (de inrichting van) je huidige platform?

De uitkomst van bovenstaande vraag heeft impact op 

de efficiëntie van het interne werkproces en dus de 

kosten om de shops te beheren. Vergeet hierbij niet 

de factor foutgevoeligheid en de gevolgen hiervan op 

kosten en shopping experience.

05
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Integraties met bestaande systemen

Je beheert je klantdata waarschijnlijk in een 

CRM-systeem en orderdata in een ERP-platform. 

Productinformatie wordt wellicht al in een PIM-

systeem beheert, maar vaak zien we ook nog eigen 

maatwerkoplossingen of Excel. Het beheer kost 

vaak veel tijd en daarmee geld. Hierdoor mis je 

verkoopkansen.

Voor een efficiënte werkwijze is het zeer waardevol 

als deze systemen gekoppeld zijn aan jouw 

e-commerce platform. Op die manier kun je in je 

webshop uitgebreide productinformatie, de levertijd 

en voorraad van een product tonen. Ook kan je op 

een productpagina gemakkelijke up- & cross-selling 

toevoegen door te laten zien welke producten bij dit 

product passen of wat andere klanten ook kochten.

 
Naast je eigen groeiambities is het ook 

belangrijk die van je leverancier en e-commerce 

platform in de gaten te houden. Matchen jullie 

ambities nog met elkaar en ben je de komende 

5 jaar nog de juiste partners voor elkaar? Gaat de 

ontwikkeling van het platform snel genoeg voor de 

ontwikkeling van je organisatie en hoeveel invloed 

heeft de leverancier op de ontwikkeling van het 

platform?

Van Magento 1 is bekend gemaakt dat de end-of-life 

er officieel aan komt. Sinds de release van Magento 

2 in 2015 zijn er geen updates meer geweest voor 

Magento 1. Vanaf 1 juni 2020 worden er ook geen 

security-updates meer doorgevoerd. Dit betekent dat 

je ruim voor die tijd een overstap moet maken om de 

continuïteit van je webshop te garanderen. Rekening 

houdend met de duur van een replatforming project 

heb je werk aan de winkel als je daar nog geen 

stappen voor hebt ondernomen.

Ambities webshop leverancier en platform
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Hoofdstuk 2

Is jouw webshop wel persoonlijk en 
inspirerend genoeg? Oogt je shop geweldig 
maar is de zoekfunctionaliteit traag?  
Is je webshop eigenlijk wel klaar voor de 
groeiambities die je hebt voor de toekomst? 
In dit hoofdstuk over replatforming gaan  
we dieper in op elementen die jouw  
webshop versterken.

De 3 belangrijkste redenen waarom replatforming    

jouw webshop een enorme boost geeft zijn: 

 

1. Schaalbaarheid verruimen
 
Eén van de belangrijkste redenen voor organisaties 

om te kiezen voor replatforming naar een ander 

e-commerce platform is de verruiming van 

schaalbaarheid. Een B2B-platform moet grote 

hoeveelheden data aankunnen. Denk alleen al aan de 

vaak complexe, logistieke, administratieve en financiële 

bedrijfsprocessen die je erin onder wilt brengen. Of alle 

informatie over leveranciers.

Misschien heb je op dit moment niet de ambitie om 

te replatformen maar in de toekomst wel. Kun je dan 

ook nog met je platform uit de voeten? Wat als je je 

vleugels uitslaat naar het buitenland? Als daar andere 

BTW-tarieven gelden, hanteer je andere prijzen voor 

je artikelen. Dan wil je uit kunnen breiden met een 

aparte shop. 

3 redenen waarom replatforming jouw 
webshop een enorme boost geeft

1

2

3

Performance verbeteren.

Klantbeleving optimaliseren.

Schaalbaarheid verruimen.
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Afb. Paardekooper beheert wel 20 shops vanuit één omgeving.

Multishop engine

Het kan ook zijn dat je al verschillende webshops hebt. 

Een verpakkingsleverancier als Paardekooper beheert 

er wel twintig. Dan is het prettig als je die allemaal 

vanuit één platform kunt beheren en van updates 

kunt voorzien. 

2. Performance verbeteren

De wens om de performance te verbeteren is vaak óók 

een belangrijk replatforming argument. Downtime 

betekent vrijwel zeker inkomstenderving. E-commerce 

klanten zijn ongeduldig, zoals alle online shoppers. 

Een vertraging van een paar seconden kan er al voor 

zorgen dat je je klant kwijtraakt.

Hiccups willen nog wel eens ontstaan op 

piekmomenten. Als net die radio- of TV-commercial 

is geweest waar je zoveel in hebt geïnvesteerd, wil je 

niet dat de eerste indruk van een potentiële klant een 

instabiele webshop is. 

Snelheid is ook belangrijk voor klanten met veel 

eigen, unieke producten (stock keeping units). 

Wie bijvoorbeeld bij een groothandel zoekt tussen 

verschillende typen bouten, moeren en schroefjes, wil 

daar niet te lang over doen. 

 

Over zoeken gesproken: zoekgegevens bevatten vaak 

een schat aan informatie. Je kan inzicht hebben in hoe 

je klanten zoeken, welke zoekwoorden ze gebruiken en 

waarom het ene zoekwoord beter converteert dan het 

andere. Kan jij dit al binnen jouw platform?

https://www.paardekooper.nl/nl_NL/
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3. Klantbeleving optimaliseren

Een veelgemaakte denkfout in de B2B-wereld is: ‘Dit is 

B2B, klanten weten precies wat ze willen en daarom is 

een functionele webshop voldoende’. Replatforming 

geeft je de kans om nog eens te kijken of de webshop 

er aantrekkelijk genoeg uit ziet. Is de kwaliteit van 

afbeeldingen goed? Zijn de gebruikte kleuren op 

elkaar afgestemd? Trekken call-to-action-knoppen de 

aandacht of gaan ze verloren in zeeën van tekst?

Replatforming kan ook het moment zijn om meer 

werk te maken van storytelling, om bezoekers te 

inspireren. Groente- en fruitleverancier Van Gelder 

doet bijvoorbeeld veel om klanten te enthousiasmeren 

met blogs en filmpjes. Bij meubelleverancier Goossens 

is inspiratie zelfs de eerste optie die je tegenkomt in het 

navigatiemenu. Vanuit een inspirerend blog wordt de 

koppeling gelegd met het product om deze direct aan 

je winkelmand toe te voegen.

Personalisatie werkt, het zorgt voor een hogere 

conversie. Oprichter Jeff Bezos van Amazon zei: “We 

hebben 6,2 miljoen klanten, dus zouden we 6,2 miljoen 

winkels moeten hebben.” Wanneer een bezoeker jouw 

webshop bekijkt, ziet hij een beperkt deel van jouw 

producten. Door een zo persoonlijk mogelijk aanbod 

te laten zien, maak je het keuzeproces eenvoudiger 

en vergroot je de kans op conversie. Hiervoor is het 

belangrijk dat je veel over je klant weet. 

Bij replatforming kijk je dus opnieuw naar het 

persoonlijk, relevant en boeiend maken van de 

winkelervaring op jouw e-commerce platform zodat de 

klantbeleving verhoogt en de klantenbinding versterkt. 

In het volgende hoofdstuk nemen we je mee in de 

keuze voor een nieuw e-commerce platform.

https://www.vangeldernederland.nl/nl_NL/
https://www.goossenswonen.nl/woonstijlen/stijlvol-landelijk
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Er is tegenwoordig een verscheidenheid aan 
e-commerce platforms waar een webshop 
op kan draaien. Ook zijn er veel verschillende 
partijen die de software leveren. Hoe vind 
je de software en de leverancier die bij 
jouw wensen en organisatie passen? In dit 
hoofdstuk over replatforming helpen we je 
een keuze te maken door middel van een 
stappenplan.

De overstap van het ene naar het andere e-commerce 

platform (replatforming) gaat niet over één nacht ijs. 

Het gaat om bedrijfskritische software en er komt veel 

bij kijken. 

Om een passende keuze te maken voor jouw 

organisatie, raden we je aan de volgende stappen  

te doorlopen:

 

Hoofdstuk 3

6 stappen om een nieuw e-commerce 
platform te kiezen

1

2

3

4

5

6

7

Stel de requirements op.

Kies de leverancier.

Vraag offertes aan en vergelijk.

Maak een shortlist.

(MoSCoW-methode).

Bepaal de prioriteiten.

Stel een longlist op.
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2. Bepaal de prioriteiten

Je hebt nu waarschijnlijk een lange lijst aan 

requirements. Maar hoe belangrijk zijn deze stuk voor 

stuk? De MoSCoW-methode is een overzichtelijke 

manier om op uniforme wijze prioriteiten te stellen. 

Binnen deze methode bestaan 4 type requirements en 

per requirement geef je aan onder welk type deze valt: 

 

1. Must-have
Dit zijn de minimale requirements waar het 

e-commerce platform zeker aan moet voldoen. Zonder 

deze onderdelen heeft het geen zin om aan het 

replatformingproject te beginnen. Stel dat één van 

de belangrijkste redenen voor replatforming is dat je 

realtime voorraad en levertijd in je webshop kan laten 

zien, dan zal een must-have zijn dat het platform en het 

ERP-systeem gekoppeld moeten worden. 

2. Should-have
De should-haves zijn zeer gewenste requirements. 

Het kan zijn dat het een functionaliteit betreft die 

niet vanaf dag één in de webshopsoftware mogelijk 

hoeft te zijn, maar op korte termijn is het wél een 

vereiste. Denk bijvoorbeeld aan een PIM-tool (Product 

Information management). 

 

1. Stel de requirements op
 
Het klinkt als een open deur, maar voordat je op zoek 

gaat naar een e-commerce platform en leverancier is 

het belangrijk te weten wat je requirements zijn. Denk 

hiervoor ook aan de toekomst (internationalisering, 

uitbreiding shops, etc.). Om tot een zo compleet 

mogelijke lijst van requirements te komen, neem je 

de wens van je klant ook mee. Waar zijn zij tevreden 

over en welke klachten heb je wellicht ontvangen over 

de huidige webshop? De requirements omschrijf je in 

user stories om zo volledig mogelijk te zijn. 

Een aantal criteria om mee te nemen:
•  Welke ondersteuning heb je nodig zodra het 

platform live is?

•  Is de locatie / tijdzone belangrijk i.v.m. support aan 

vestigingen in verschillende landen?

•  Met welke IT systemen moet er gekoppeld kunnen 

worden?

Wanneer je op dit moment alle productinformatie in 

een extern systeem beheert en je weet nu al dat je 

over drie maanden een project start met de focus op 

procesautomatisering, dan kan je de integratie met een 

PIM als should-have noteren. 

3. Could-have
Op dit moment gebruik je wellicht al een DAM-tool 

(Digital Asset Management) en het werkt opzich prima. 

Wel is het één van die losse tools waar je eigenlijk vanaf 

wilt, want je betaalt er licentiekosten voor en het is 

niet geïntegreerd met je huidige webshop. Het zou 

prettiger zijn als de tool wél volledig geïntegreerd zou 

zijn met de nieuwe webshop. Could-haves worden 

ook wel nice-to-haves genoemd en zijn eisen die mooi 

zouden zijn als ze binnen budget en levertijd van het 

project vallen. Het is echter geen probleem als deze 

requirements niet meteen meegenomen worden. 

4. Won’t-have
Won’t-haves zijn wensen die op het moment meer 

zouden kosten dan opleveren. Wellicht dat deze 

eisen in de toekomst wél interessant zijn om te 

implementeren.
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3. Stel een longlist op
 
Om de juiste aanbieder te vinden, is het verstandig 

om marktonderzoek te doen. Wie zijn de gevestigde 

e-commerce partijen en wie de nieuwkomers? Door 

(online) deskresearch te doen kom je al veel te weten. 

Vaak zijn er klantcases te vinden waaruit blijkt of een 

bepaalde aanbieder bij jouw branche past en welke 

resultaten zij behaald hebben.

Nog een paar tips:

•  Vergeet niet om je eigen medewerkers bij je 

onderzoek te betrekken. De mensen van IT, 

marketing en klantenservice hebben veel  

kennis in huis.

•  Als je niet zelf mag beslissen, neem dan degene 

mee die wél beslissingsbevoegdheid heeft.

•  Je kunt veel leren van de ervaringen van anderen 

die jou voorgegaan zijn met replatforming. Zij zitten 

waarschijnlijk al in je netwerk of er zijn beurzen of 

congressen waar je ze kunt ontmoeten.

•  Vraag je ook af wat het beste bij jouw organisatie 

past: rechtstreeks zaken doen met de maker van 

 de software of werken met een tussenpartij.

Als je al deze stappen hebt gezet, kun je een longlist 

opstellen van potentiële e-commerce platform partijen. 

Je kan deze partijen vrijblijvend benaderen met een 

aantal (standaard)vragen. Dit kan bijvoorbeeld door 

middel van een RFI (Request for Information) of RFP 

(Request for Proposal). Doel hiervan is om een beeld 

te krijgen van de aanbieders. Hoe werken ze en past 

dat bij jou? Bieden zij wat je zoekt en binnen het 

beschikbare budget?

 

4. Maak een shortlist
 
Wanneer je de informatie hebt ontvangen, vallen 

er vaak al een aantal partijen af. Dit kan te maken 

hebben met de SLA (Service Level Agreement) die niet 

past bij jouw kantooruren. Er blijft een lijst over van 

de partijen die voldoen aan jouw requirements. Plan 

een meeting met deze partijen in en laat ze pitchen. 

Je merkt dan al vrij snel of er een klik is en of je 

vertrouwen hebt in hun verhaal. Vervolgens stel je een 

shortlist op met de drie interessantste partijen waar je 

mogelijk mee in zee wilt gaan.

12
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5. Vraag offertes aan en vergelijk

De drie overgebleven partijen vraag je om een offerte. 

Het is belangrijk dat je met hen deelt wat de huidige 

situatie is en wat de gewenste situatie is. Aan welke 

(rand)voorwaarden moet de leverancier voldoen? 

Focus vooral op functionaliteit en niet op techniek. Hou 

voor ogen dat het gaat om een zo prettig mogelijke 

klantbeleving.

Let bij de offertes op wat is inbegrepen en waar ze 

extra kosten voor in rekening brengen. Een aantal 

vragen die je sowieso wilt kunnen beantwoorden zijn:

•  Gaat de leverancier voor de gestelde requirement 

uit van standaard functionaliteiten of vallen 

deze onder maatwerk? En wat betekent dit voor 

eventuele updates van het platform?

•  Is support op het webshopplatform meegenomen 

in de licentieprijs of worden er kosten in rekening 

gebracht per vraag / uur?

•  Wordt de hosting apart in rekening gebracht of is 

dit onderdeel van de licentie?

•  Betaal je per update of zijn updates een onderdeel 

van de licentie?

6. Kies de leverancier

Focus vooral op functionaliteit en niet op techniek. 
Hou voor ogen dat het gaat om een zo prettig mogelijke klantbeleving.”
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Nu is het moment aangebroken waarop je de keuze 

maakt voor een leverancier. De checklist van Ray Carter 

(onder andere schrijver van managementboeken) is 

hiervoor een handig hulpmiddel. In deze checklist vink 

je tien punten af om tot de beste match te komen.  

Zo denk je niet achteraf ‘oké, de aanschafprijs was 

laag, maar de kwaliteit die werd geleverd en de 

communicatie was onder de maat’. In plaats daarvan 

kies je met de volste vertrouwen voor de partij 

waarmee je de samenwerking aan gaat!

Overweeg een MVP

Met je must-haves in de hand, kun je overwegen een 

leverancier te vragen om een MVP (Minimal Viable 

Product). ‘Viable’ betekent haalbaar of levensvatbaar. 

Je gaat dan aan de slag met een applicatie die alle 

kernfuncties in huis heeft. Doordat je feedback krijgt 

van echte klanten, krijg je gaandeweg inzicht in welke 

toevoegingen écht nodig zijn. Er blijkt in de praktijk 

namelijk vaak een verschil te zijn met wat je vooraf had 

bedacht. Meer weten over de voordelen van MVP?  

Lees: Van RFP naar MVP is niet zo’n sprong.

https://www.mindtools.com/pages/article/10-cs.htm
https://www.cloudsuite.com/nl_NL/blog/item/van-rfp-naar-mvp-is-niet-zon-sprong-393/
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Overweeg je een nieuw e-commerce platform? Besteed dan aandacht aan de implementatie 
en livegang. Het komt namelijk nogal eens voor dat de overgang naar een nieuw systeem 
wordt onderschat. In dit hoofdstuk geven we je 7 praktische tips voor een vlekkeloze start met 
replatforming.

7 tips voor het implementatieproces 

  Stel een intern projectteam samen om de 

implementatie voor te bereiden. 

  Vraag je implementatiepartner om een helder 

projectplan.
 

  Houd je data paraat: productinformatie, 

klantspecifieke prijsstelling, bestelgeschiedenis 

en voorraadinformatie. Deze data gaat mee naar 

het nieuwe systeem. 

   

  

   

  

Hoofdstuk 4

Tips voor de implementatie van een 
nieuw e-commerce platform

2

1

3

4

5

6

7

  Presenteer een demoversie aan een kleine groep  

 klanten. Gebruik hun feedback om aanpassingen  

 te doen. 

  Reserveer tijd om software bugs op te sporen. 

  Test je platform uitvoerig op zaken als snelheid en 

stabiliteit. 

  Check of de applicaties die aan je platform 

gekoppeld zijn, functioneren zoals gewenst.
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Meten, analyseren en optimaliseren

Realiseer je dat de livegang van je nieuwe platform niet 

het einde van het project is. Eerder een nieuw begin. 

Het is verstandig om vooraf na te denken over de 

nazorg. Houd het interne projectteam daarom ook na 

lancering paraat. Zodra je in de lucht bent, kunnen zij 

eventuele fouten opsporen en verhelpen.

Reserveer daarnaast budget voor de doorontwikkeling 

van je platform: na livegang begint het continue proces 

van conversie-optimalisatie. Het voortdurend meten, 

analyseren en bijstellen om het je klant zo makkelijk 

mogelijk te maken.

Hulp bij replatforming

Replatforming kan jouw webshop een enorme boost 

geven. Tijd en geld hoeft geen obstakel te vormen: er 

zijn genoeg partijen die jou kunnen helpen bij een 

vloeiende overgang van het ene e-commerce platform 

naar het andere.

Wanneer je met een webshop niet (meer) de shopping 

experience kunt bieden die aansluit op de wensen van 

je klant, dan is replatforming een overweging waard. 

Hiermee verruim je de schaalbaarheid, verbeter je de 

performance en optimaliseer je de klantbeleving. 

Wanneer de keuze is gemaakt om te replatformen, is 

het belangrijk te inventariseren wat de requirements 

en prioriteiten zijn . 

In dit eBook hebben we de 6 stappen voor het 

kiezen van het juiste e-commerce platform met 

je gedeeld. Met de 7 praktische tips uit het laatste 

hoofdstuk zorg je voor een vlekkeloos verloop van je 

replatformingproject.

Wil je meer weten over replatforming? 
Maak kennis met Cloudsuite; hét 
Platform voor complexe B2B- en B2C-
omgevingen met oplossingen voor alle 
denkbare e-commerce strategieën.

CloudSuite helpt graag bij de 
implementatie van een nieuw 
e-commerce platform. Neem telefonisch 
contact op via 030-7501525 of stuur een 
e-mail naar info@cloudsuite.com.

Samenvatting


