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Mobile first in e-commerce
5 onmisbare trends in m-commerce 
voor een succesvolle online business
Consumenten spenderen per dag 180 minuten op hun smartphone. Van deze 
180 minuten besteden ze gemiddeld 170 minuten binnen apps. Verreweg 
meer dan media, games en zakelijke apps. De grootste groei binnen apps 
in 2017 zien we terug in de categorie shopping (+54% t.o.v. 2016). Dit biedt 
kansen voor e-commerce en online ondernemers. Hoe blijf je als online 
ondernemer relevant?  In deze whitepaper vijf belangrijkste trends en 
concrete tips op het gebied van mobiele e-commerce (m-commerce). Deze 
helpen je in te spelen op de mobiele winkelervaring van je klanten.
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Sneller, relevanter, gemakkelijk 
Mensen maken steeds vaker gebruik 
van technische innovaties bij alledaagse 
handelingen. Dit zie je ook terug in het 
online winkelen. Het zijn niet alleen de 
millennials - die weliswaar koploper zijn -, 
maar ook de babyboomers die hun weg in 
het online winkelen beter weten te vinden. 
Het aantal babyboomers dat via hun 
mobiel of tablet shopt, is in de afgelopen 3 
jaar zelfs met 17% gestegen. 

Zowel zoeken als kopen gebeurt steeds 
vaker via de smartphone, meestal via een 
app. Dit biedt kansen voor m-commerce. 
Er vindt ook een verschuiving plaats in 
de hoeveelheid apps die consumenten 
gebruiken om online te winkelen. Waar ze 
voorheen gebruik maakten van meerdere 
apps van verschillende winkels en merken, 
stappen ze nu steeds vaker over naar 
één app met een gebundeld aanbod 
van merken en winkels. De zogeheten 

winkelplatformen worden populairder en 
staan voor nieuwe uitdagingen als het 
gaat om het inspelen op de behoeften van 
consumenten. Deze consumenten hebben 
grofweg drie wensen ten aanzien van 
hun online winkelbeleving: ze waarderen 
snelheid, relevantie en gemak. 

5 trends in m-commerce
Consumenten stellen steeds meer eisen 
aan de winkelervaring op hun mobiel of 
tablet. Daarbij volgen de technologische 
ontwikkelingen in de m-commerce zich 
in een rap tempo op. We hebben 5 
belangrijke trends in m-commerce op een 
rij gezet. Om te zorgen dat je de trends 
ook direct kunt toepassen binnen je eigen 
organisatie, deelt onze mobile expert Tim 
Akkerman zijn tips. Zo wordt jouw online 
business mobile ready!
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Meer mobiel gebruik bij webshops

Een gebruiksvriendelijke webshop met een 
simplistisch en helder design: dat is de voorwaarde 
als je relevant wilt blijven. Google geeft webshops met 
een goede mobiele beleving een hogere positie in de 
zoekresultaten. Daarnaast neemt Google ook de page 
speed (de tijd die het in beslag neemt om de pagina’s 
van je webshop op mobiel/tablet te laden) mee in 
de ranking. Wat ook onder de mobiele beleving valt, 
is de productinformatie op je mobiel en tablet. Die 
mag niet wegvallen. Video is hierin populair: volgens 
een onderzoek van Kissmetrics kijkt 60% van de 
consumenten liever een productvideo dan dat hij/ zij 
productinformatie leest. 85% van de consumenten 
is sneller geneigd een product te kopen na het zien 
van een video. Op productpagina’s met video’s ligt de 
‘add-to-cart’ (in winkelwagen) conversie 37% hoger. De 
viewing experience is hierbij leidend, dat houdt in dat 
de video goed laadbaar en in het juiste formaat te zien 
is.

Tip van Tim Akkerman 
Mobile expert bol.com

‘Ervaar hetzelfde als de klant. 

Het klinkt logisch, maar ik zie 

hier nog veel mogelijkheden 

in de markt. Er zijn tal van 

merken die het nog niet goed 

doen op mobiel.  Google je 

eigen bedrijf en/of product 

via de mobiele webbrowser 

op je smartphone. Kijk of je 

een willekeurig product goed 

kunt vinden en reken deze 

ook af via je winkelwagen. 

Gaat dat gemakkelijk? Vaak 

kom je zelf al achter een 

aantal pijnpunten in de 

customer journey. Wil je meer 

objectieve feedback, vraag 

dan klanten of werknemers 

hetzelfde te doen. Laat ze 

hardop denken en luister 

goed. Tenslotte bouw je de 

winkelervaring voor de klant, 

en deze zit steeds vaker op 

zijn mobiel. Het gebruik van 

desktop neemt langzaam af, 

dus winkel - net als je klanten 

- mobiel.’
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Gepersonaliseerd aanbod 

Jouw klanten willen gepersonaliseerde content 
zien tijdens het winkelen. Als klanten op zoek 
zijn naar sneakers, moet je bijvoorbeeld geen 
slippers of sandalen tonen. Op basis van bezochte 
productpagina’s of browsergeschiedenis kun je 
klanten soortgelijke artikelen laten zien waarvan ze 
meer geneigd zijn deze te kopen. Gepersonaliseerde 
content in je webshop vergroot de kans op een hogere 
omzet. Customer data platforms (CDP’s) spelen een 
grote rol in het personaliseren van de artikelen in 
je webshop. Een CDP koppelt namelijk alle interne 
en externe data tot een up-to-date klantenprofiel, 
waarmee je de klant perfect kunt bedienen. 
Deze bevindingen worden ondersteund vanuit 
een studie van Accenture vorig jaar onder 25.000 
consumenten wereldwijd. Hieruit blijkt dat 43% van de 
consumenten een voorkeur heeft voor webshops en 
merken die hun aanbod personaliseren. Ook zegt 41% 
te zijn geswitcht van merk omwille van personalisatie. 
74% ergert zich aan irrelevant aanbod, 48% shopt 
meer als het aanbod meerdere soortgelijke artikelen 
aanbiedt. 
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Tip van Tim Akkerman 
Mobile expert bol.com

‘Laat een klant zo snel en 

gemakkelijk mogelijk inloggen 

én ingelogd blijven. Op 

deze manier kun je de klant 

herkennen en persoonlijk 

aanspreken. Op basis van 

persoonlijke gegevens kun je 

het aanbod aanpassen. Ook 

hierbij gaat de voorgaande 

tip op: ervaar het zelf. Krijg 

je persoonlijke e-mails met 

interessant aanbod? Sluit 

de informatie aan bij je 

behoefte?’
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Chatbots en voice search 

Zorg dat je klanten makkelijk contact met je kunnen 
opnemen: via  e-mail, al dan niet in een lead 
form, of via de telefoon. Consumenten hebben 
hoge verwachtingen, dus probeer hier ook in je 
serviceverlening op aan te sluiten. Om die reden is 
chatten met webshops steeds populairder geworden. 
Chatbots kunnen een uitkomst zijn: ze staan de klant 
direct te woord zonder dat die hoeft te wachten op 
een klantenservicemedewerker. 

Ook voice search maakt een opmars binnen de 
m-commerce: door de opkomst van spraakgestuurde 
devices stijgt het aantal spraakgestuurde 
zoekopdrachten. Zo kun je in Nederland al vluchten 
boeken op deze manier. Het is een kwestie van tijd 
voordat consumenten hieraan gewend raken en 
verwachten dat ze producten op deze manier kunnen 
zoeken en bestellen.

Tip van Tim Akkerman 
Mobile expert bol.com

‘In contact komen met 

klanten via een mobiel 

kan op veel manieren. Een 

eenvoudige manier is het 

opstarten van een Messenger 

en/of Whatsapp-kanaal. 

Door het opstarten van dit 

kanaal heb je binnen een 

zeer korte tijd een mobiel 

communicatiekanaal live 

staan. Een vervolgstap zou 

een bot kunnen zijn. Dit 

laatste vraagt echter om 

een enorme investering en 

is een specialisme op zich. 

Het inhuren van een bureau 

is dan wellicht een goede 

keuze. Probeer je eerst in 

te beelden wat de meest 

gestelde vraag bij jouw klant 

is. Denk vervolgens na over 

alle mogelijke antwoorden 

die hierop kunnen volgen. 

Zoek ook alvast uit waar of 

bij wie je dit antwoord vindt. ’

Mobiele betaalopties

Met de opkomst van mobiel shoppen zijn er 
ook allerlei verschillende mobiele betaalopties 
bijgekomen. Denk aan Apple Pay of Google Wallet. 
Deze betaalopties zorgen ervoor dat klanten met 
één klik kunnen uitchecken en de betaling kunnen 
afronden zonder dat ze hun bankgegevens daarvoor 
in hoeven te vullen. In het geval van Visa Checkout 
zorgt het aanbieden van de optie voor 51% meer 
check-outs dan online shoppers die traditionele 
betalingsmethoden gebruikten. Moderne betaalopties 
in de vorm van mobiele wallets kan dus zorgen voor 
meer afgeronde betalingen en dús voor meer omzet.

3

4



de winkel van ons allemaal

Whitepaper bol.com

Winkelplatformen zijn 
de nieuwe zoekmachines

Een moderne webshop is geen catalogus meer van 
eigen producten, maar een platform waar producten 
van andere merken en ondernemers ook verhandeld 
worden. Jij verkoopt jouw producten al via bol.com, én 
dat is een goed teken. Voor de vindbaarheid van jouw 
artikel, wordt het namelijk steeds belangrijker om om 
samen te werken met een winkelplatform. In plaats 
dat consumenten meerdere apps voor verschillende 
producten afstruinen, gebruiken ze vaker één app 
waar meerdere soorten producten of diensten 
gebundeld zijn.  Met de data, kennis en het budget dat 
wij in huis hebben, innoveer jij bovendien automatisch 
mee op het gebied van m-commerce.

Tip van Tim Akkerman 
Mobile expert bol.com

‘De bol.com app is inmiddels 

vier jaar live en bereikte 

eind 2018 maandelijks 2 

miljoen unieke klanten. Aan 

de reviews in de Google 

Play en App Store zien wij 

gelukkig ook dat die grote 

groep klanten zeer tevreden 

is. Onze mobiele app wordt 

constant geoptimaliseerd 

aan de hand van de nieuwste 

technologieën. Voor 2019 

is de chatbot, samen met 

Live Chat,  een belangrijk 

speerpunt. Onze core focus: 

het winkelen op mobiel zo 

makkelijk en leuk mogelijk 

maken, zodat ook jouw 

producten makkelijker 

worden gevonden en 

aangeschaft.’

Tim Akkerman is Product 
Owner Mobile bij bol.com en 
mede verantwoordelijk voor 
de (door)ontwikkeling van 
de bol.com app
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