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Heeft de logistieke deeleconomie een t 

In het kielzog van initiatieven als Uber en Airbnb ontstaan ook steeds meer logistieke platformen met de 

deeleconomie als uitgangspunt. Denken we maar aan Bringr van Bpost, dat particulieren toelaat om zelf de rol 

van pakjesbezorger op zich te nemen. Samen met 11 bedrijven onderzocht VIL of pakjes op die manier leveren 

vandaag haalbare kaart is. Een van de conclusies is dat chauffeurs nog te veel kilometers specifiek voor één 

pakje rijden om duurzaam te zijn. Ook wordt er momenteel nog naarstig gesleuteld aan de verdienmodellen. 

Verder dringt zich een nog steviger wettelijk kader op. Toch is mits de nodige finetuning de kans reëel dat 

'crowd logistics' zich vroeg of laat toch in onze maatschappij verankert. Tijdens een verhelderende presentatie 

van VIL kregen we een overzicht van de aanpak en de resultaten van dit onderzoek. 

Dat de deeleconomie zich met rasse 

schreden ontwikkelt, zal niemand 

ontkennen. In welke mate die ook 

een solide basis voor onze logistieke 

distributie kan vormen, is voorlopig 

koffiedik kijken. Door de businessmodellen van 

enkele pioniers op dat vlak te onderzoeken, 

deed VIL alvast een poging om de waarde van 

dergelijke initiatieven in te schatten. Daarnaast 

ging VIL samen met de Vrije Universiteit Brussel 

(VUB) na wat de maatschappelijke impact is van 

crowd logistics als we die vergelijken met de hui

dige professionele dienstverlening. Aan het pro

ject werkten ook BO MyShopi, Bpost, Bringme, 

Colruyt, Dreamland, DHL Parcel, GLS, Kariboo, 

Mondial Relay, MTL/Vengo, P&G en Trimble mee. 

Waarom crowd logistics? 
Voor alle duidelijkheid: crowd logistics draait in 

de eerste plaats om de inzet van particulieren 

- en eventueel professionelen - via een sociale

netwerksite of platform om de verzending van

pakketten te organiseren. Dat kunnen ze doen

tijdens hun persoonlijke verplaatsingen zoals
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1 Via een pilootproject met Bringr wilde VIL inzicht krijgen in de concrete werking en effecten van crowd 

logistics. Dit crowd logistics platform is een initiatief van Bpost. Het werd in juni 2016 gelanceerd en telt 

intussen meer dan 3.400 chauffeurs. 

van huis naar het werk en omgekeerd. Hoewel vlak bijvoorbeeld Bringr, Vengo, Hytchers en Par-

crowd logistics ook andere logistieke activitei- cify actief. 

ten zoals opslag van goederen kan omvatten, 

focuste dit onderzoek zich in de eerste plaats op Met crowd logistics willen aanbieders in de 

'shipping' en de 'last mile'. In België zijn op dat markt vooral een alternatief bieden om consu-

van crowd logistics 
ekomst? 

menten snel en goedkoop hun pakketten te 

beleveren. Handig is dat crowd logistics toegang 

geeft tot goedkopere en minder gereglemen

teerde medewerkers. Doordat de groep van 

particulieren die geregeld verplaatsingen doet 

potentieel heel groot is, is het in principe moge

lijk goed op een variabele vraag in te spelen. 

Pas de laatste jaren zien we een sterke toename 

in het aantal initiatieven op het vlak van crowd 

logistics. Dat komt omdat het internet en meer 

bepaald digitale platformen de connectie tussen 

vraag en aanbod vereenvoudigen. Om de kwali

teit van de dienstverlening te garanderen, wordt 

vaak een beroep gedaan op beoordelingssyste

men. Dat zorgt dat je als performante dienstver

lener gemakkelijker wordt geselecteerd om een 

bepaalde job uit te voeren. Daar speelt ook het 

Deense platform Deemly op in, door de beoor

delingen van verschillende platformen (bv. Uber, 

Deliveroo, BlaBlaCar, enz.) te verzamelen en die 

te koppelen aan een globale 'trust' score. Veel 

platformen voeren zelf een verificatie van hun 

dienstverleners uit, eventueel in combinatie met 

een opleiding of briefing. 

FIGUUR 1 

Typologieën van de verschillende platformen 

Type Omschrijving Karakteristieken USP 

Business 
Marktplaats 
platform 

Verbindt vraag voor vervoer met 
vrije capaciteit, met als doel de 
logistieke flows te optimaliseren 

ting over de betrouwbaarheid van de deelne-

B2B (maar niet exclusief) 
Professionelen 
Bestaande stromen 
Vrachtwagens 

Proces
optlmallsatle 

Een reëel gevaar binnen deze markt is wel dat mers. 

nele aanbieders zoals Vengo actief zijn. 

De flex-werkplatformen zoals Deliveroo 

werken specifiek met flexwerkers om de 

diensten te verlenen. Daarnaast zijn er de 

echte communitypatformen waar particu

lieren worden aangesproken. Bij bepaalde 

platformen zal het de opdrachtgever zelf 

zijn die het platform organiseert. Tot slot 

zijn er ook platformen waar de vraag wordt 

gelinkt aan een eigen community van logis

tieke dienstverleners. 

de snelst groeiende platformen een monopo-

listische positie kunnen innemen. Denken we 

maar aan Uber voor taxi's, Deliveroo voor maal

tijdbeleveringen en Airbnb voor accommo

daties. Gebruikers zullen immers automatisch 

steeds naar dezelfde website gaan als de kans op 

een match en lage prijs daar het hoogst is. Ook 

geven platformen die vaak worden bezocht en 

dus ook beoordeeld, vaak al een betere inschat-

Waaier aan platformen 
Binnen het VIL-project werd om te begin

nen de huidige markt onder de loep geno

men. Afhankelijk van de dienstverlener (de 

crowd) die men aanspreekt, kunnen we 

verschillende categorieën onderscheiden 

(zie figuur 1). Zo heb je business markt

plaatsplatformen waar vooral professie-
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Op basis van die typologieën voerden VUB FIGUUR2 

en VIL een impactanalyse uit. Het doel was Een multi-stakeholder overzicht 
inzicht te krijgen in de types crowd logistics en 

de ondersteuning door de projectdeelnemers 

en de stakeholders. Uit de zogenaamde MAM

CA-workshop (multi-actor multi-criteria analyse) 

vloeide figuur 2 voort. De MAMCA is een beslis

singsondersteunende evaluatietool die werd 

ontwikkeld door de onderzoeksgroep MOBI van 

de VUB. Dit multi-stakeholder overzicht geeft 

inzicht in de verschillende types op het vlak van 

crowd logistics. Op de verticale lijn zien we de 

mate waarin een bepaald type crowd logistics 

wordt gedragen door een bepaalde stakeholder. 

Die analyse gebeurde op basis van een uitge

breide literatuurstudie en interviews met de pro

jectdeelnemers. Daarbij werd een reeks criteria 

door elke stakeholder gewogen. 

Zo is het voor de platformaanbieder het belang

rijkst om een tevreden crowd te hebben en een 

goede dienstverlening te bieden. Bij de logis-
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tieke dienstverlener ligt de nadruk dan weer op de analyses blijkt dat de types niet altijd mak- particulieren ook eigen medewerkers inzetten 

het rendement op de gemaakte investering. Uit kei ijk zijn af te lijnen. Zo kan een platform naast om de diensten te garanderen als er geen parti-

Bouwen aan een Europees en Belgisch kader voor crowd logistics 

In 2016 verscheen een onderzoeksrapport 

van het EPRS (European Parliamentary 

Research Service) in opdracht van het 

Europees Parlement. De kernboodschap in dat 

rapport luidt dat het moeilijk te voorspellen 

is in welke mate de deeleconomie het 

economisch landschap zal wijzigen. Wel 

staat vast dat de deeleconomie jaarlijks met 

25% groeit. Daarnaast voorspelt men dat 

er een verschuiving zal plaatsgrijpen van 

de consumer-to-consumer markt, zoals het 

PeerBy-platform, naar de business-to-consumer 

markt, met initiatieven zoals MyWays of Bringr. 

Europa beseft wel dat de wetgeving het 

snelle tempo van technologische evoluties 

niet heeft kunnen volgen. Dat maakt dat 

er vandaag lacunes in de wet zijn, die elke 

lidstaat op zijn manier probeert op te vangen. 

Feit is dat er minder inkomsten voor de staat 

worden gegenereerd uit btw, aangezien 

particulieren voor hun diensten veelal 
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anders worden vergoed. Bovendien kan 

de deeleconomie een impact hebben op 

de productie van bijvoorbeeld wagens. Zo 

blijkt uit de EPRS-studie dat als de Europese 

markt voor 100% participeerde aan de 

deeleconomie, er 200 miljoen minderwagens 

nodig zouden zijn. Op de langere termijn 

moet daar rekening mee worden gehouden. 

Nog volgens het rapport moeten vooral 

de bedrijven die het niet nauw nemen met 

de gangbare sociale wetgeving worden 

aangepakt. Ook moeten verzekeringen meer 

worden aangepast aan de noden van de 

deeleconomie. Verwacht wordt dat elke sector 

zijn verzekeringsspecialisten zal krijgen. Zo biedt 

het Londense Guardhog nu al verzekeringen 

aan voor accommodaties en stockageplaatsen 

in het kader van de deeleconomie. 

De EPRS-studie biedt in de eerste plaats 

een aantal richtlijnen voor Europa en zijn 

lidstaten. Zo wordt lidstaten aangeraden een 

nieuw wettelijk en sociaal kader voor deze 

platformen te creëren. Daarnaast worden 

ze aangespoord om optimaal gebruik te 

maken van de data uit de platformen, zodat 

duidelijk is welke dienstverleners op welke 

platformen actief zijn. Dat kan toelaten om 

een taksvriendelijk kader op te zetten. 

Intussen heeft de Belgische overheid alvast de 

eerste stappen in die richting gezet. Vandaag 

kunnen particulieren via sociale platformen tot 

5.000 euro per jaar verdienen aan een verlaagd 

belastingtarief van 10% en zonder sociale 

bijdragen. In de loop van dit jaar wordt dat6.000 

euro belastingvrij. Die diensten kunnen alleen 

worden verleend voor overeenkomsten bij een 

erkend elektronisch platform of een platform 

dat door een overheid is georganiseerd. Het 

is ook de bedoeling platformen geregeld 

te controleren om na te gaan of ze wel 

binnen de juiste filosofie zijn opgezet. 

culieren beschikbaar zijn. Bij de communityplat- FIGUUR 3 

formen zien we weliswaar een belangrijke pola- Belangrijkste kostenelementen bij een crowd logistics concept 
risatie tussen enerzijds bedrijven die zich vooral 

richten op winstmaximalisatie (bv. UberRusch, 

Deliveroo) en andere die zich eerder op dienst

verlening naar de gemeenschap richten (bv. Pig

gyBee, Buurtmus). Vooral bij die eerste groep is 

het volgens VIL belangrijk om erover te waken 

dat de lokale wetgeving niet omzeild wordt met 

het oog op winstmaximalisatie. 

Kosten-baten van een crowd 
platform 
Gezien de grote verscheidenheid aan business

modellen is het niet eenvoudig om een alge

meen kosten-batenmodel voor crowd logistics 

op te stellen. Toch deed VIL een poging om 

enkele algemene inschattingen te doen. 

Om te beginnen moet de technologische infra

structuur voor het digitale platform worden 

opgezet. De kosten daarvoor kunnen erg uit

eenlopen. Vooral in zeer competitieve markten 

waar een continue optimalisering van belang is, 

mogen we die kosten niet onderschatten. 

Logistics 4.0 

MVP 100.000€ 500.000€ 

Transacties 550€ 55.000€

IT Personeel 55.000€ 1.100.000€

Su 1.000€ 90.000€

150.000€ 750.000€

ement 125.000€ 250.000€ 

100.000€ 1.000.000€ 

Tijdens de testfase en de opstart is het 

raadzaam om met een MVP (minimal via

bie product) te werken. Daarbij probeert 

men met een minimum aan investeringen 

zoveel mogelijk marktkennis te vergaren 

om te zien of het businessmodel werkbaar 

is. Die opstartkosten zullen variëren van 

enkele tienduizenden tot honderdduizend 

euro of meer. Bi j  een positief oordeel kan 

het platform vervolgens worden uitge

breid. 

De grote kosten komen pas als het platform 

wordt verrijkt met vele algoritmes om het 

leveringsproces te optimaliseren, de kennis 

over het klantenbestand te exploiteren, de 

kwaliteit van de logistieke dienstverlening 

te verhogen, enz. Die kosten zullen al snel 

continu gemaakt moeten worden en kunnen 

oplopen tot enkele miljoenen euro's per jaar. 

Daarnaast moeten we ook rekening houden 

met de transactiekosten voor dataopslag en 

-uitwisseling. Die kosten hangen af van het
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aantal transacties of het succes van het plat

form en bedragen zo'n 1% van de omzet. 

Daarbij komen de kosten voor het operationeel 

management. Een platform zal pas rendabel 

zijn als er een bepaald volume aan orders wordt 

gerealiseerd. Vaak wordt er in een middelgrote 

stad gestart, waarna uitbreiding naar grotere 

steden volgt. Per stad mogen we rekenen op 

één of twee operationele mensen. Diensten 

zoals marketing, de klantendienst en ondersteu

ning van de koeriers worden doorgaans centraal 

geregeld. 

Enerzijds kunnen de kosten voor een platform 

hoog oplopen, anderzijds is het vaak mogelijk om 

snel te groeien via de internettechnologie. Ook de 

inkomsten kunnen dus snel aandikken. Een voor

beeld van hoe snel dergelijke platformen kunnen 

groeien, is het Amerikaanse lnstacart dat in 2012 

werd opgericht. In 2017 werd de markt in de VS uit

gebreid van de twintig grootste steden naar meer 

dan 100 waar binnen het uur kan worden geleverd. 

De crowd kan er werken als 'shopper', 'cashier' of 

'driver', wat een stuk ruimer is dan wat momen

teel in Vlaanderen wordt geboden. De inkomsten 

haalt lnstacart uit de bijdrage van de gebruikers 

(per order of abonnement), de retailers (afhankelijk 

van het volume) en promoties (AdWords vertegen

woordigt intussen meer dan 15% van de inkom

sten). Gezien de vele factoren die meespelen, wor

den de verdienmodellen in deze relatief nieuwe 

economie ook continu bijgesteld. 

Om een idee te geven van de cijfers, geeft VIL het 

voorbeeld van een digitaal platform dat groeit van 

100 naar 10.000 pakjes per dag (zie figuur 3). "Wat 

betreft de kostprijs van het MVP kunnen de kosten 

weliswaar nog een stuk hoger liggen dan de voor

opgestelde kosten in de figuur. Zo wordt de inves

tering bij Uber op 1 à 1,5 miljoen dollar geschat. De 

totale kosten van het platform zouden vandaag 

naar schatting 50 miljoen dollar bedragen", klinkt 

het bij VIL. "Wat het supportgedeelte betreft, kun

nen we er zeker in de opstartfase van uitgaan dat 

ongeveer 5% van de pakjes om een ondersteu

nend telefoontje vragen. Naargelang de groei 

zal de nood aan een steviger lokaal en centraal 

management uiteraard toenemen. Tot slot zal een 
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FIGUUR4 

Externe kosten voor de drie scenario's: crowd scenario, BAU 1 en 
BAU2 
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starter aanvankelijk viraal zijn platform bekendheid van de Bringr-ritten een ander hoofddoel heeft 

kunnen geven, maar naargelang de groei zullen dan het vervoer van het pakketje. Daar worden de 

er meer inspanningen op het vlak van marketing pakketjes dus onderweg afgeleverd. Die 15% zijn 

moeten worden geleverd." dus geoptimaliseerde ritten, die aan de basis van 

de veronderstelling liggen dat crowd logistics een 

Bringr als pilootproject positieve maatschappelijke impact kan hebben. 

Via een pilootproject met Bringr wilde VIL inzicht 

krijgen in de concrete werking en effecten van 

crowd logistics. Dit crowd logistics platform is een 

initiatief van Bpost en werd in juni 2016 gelanceerd. 

Intussen telt het platform meer dan 3.400 chauf

feurs. MOBI, een onderzoeksgroep van de VUB, 

lichtte de platformwerking door. Enerzijds werd 

gebruik gemaakt van data die het Bringr platform 

zelf genereerde over een periode van ruim één jaar, 

van juni 2016 tot juli 2017. Denken we daarbij aan 

oorsprong-bestemmingsgegevens, tijdstippen 

van ritten, ratings voor geleverde diensten en de 

betaalde prijzen. Anderzijds werden enquêtes bij 

de platformgebruikers afgenomen. 

Op de bevraging antwoordden 31% van de chauf

feurs (de crowd dus), 14% van de ontvangers van 

de pakketjes en 22% van de opdrachtgevers. Op 

het moment van de studie waren verzendingen via 

het platform mogelijk voor de provincie Antwer

pen en vanuit de steden Gent en Brussel, inclusief 

de randgemeenten. Op het leveringsadres stond 

geen beperking. 

Te veel omwegen 

Tegelijk blijkt dat bij 32,5% van de ritten met een 

ander doel particulieren een omweg van meer 

dan 15 minuten op de bestaande ritten maken. 

Maar liefst 52,5% van de ritten gebeurt zelfs spe

cifiek voor de levering in kwestie. "We hebben 

gemerkt dat te vaak nog de verplaatsingen voor 

een bepaalde zending worden gemaakt. Daar

uit kunnen we afleiden dacrowd logistics vanuit 

duurzaam standpunt toch nog steeds ondermaats 

scoort", zegt Jan Merckx, projectleider bij VIL. 

Vooral voor b2c 
Uit de analyses blijkt ook dat de twintig grootste 

opdrachtgevers op het Bringr-platform bijna 80% 

van het aantal opdrachten genereren. Heel wat 

van de opdrachten komt van Carrefour Belgium, 

dat in 2017 zijn online dienst drive.be heeft 

uitgebreid via het crowd sourcing platform. 

Een andere grote klant is een bloemen- en 

plantenzaak. Ook doe-het-zelfzaken, IT-shops, 

drankenhandels, bakkerijen, chocolatiers en 

promotiebureaus doen een beroep op Bringr. 

De platformdata bevestigen in elk geval 

dat Bringr vooral in trek is binnen het busi-

Uit de platformdata blijkt dat particulieren gemid- ness-to-consumer-segment. 

deld 16,5 kilometer rijden om een pakketje van Wat betreft de opdrachtgevers leert de enquête 

A naar B te brengen. De bevraging leert dat 15% dat 67,65% van de opdrachtgevers de pakketjes 

zelf vervoerd zouden hebben mocht Bringr er 

niet zijn geweest. Andere mogelijkheden zijn dat 

klanten het pakket zelf afhalen (17,65%) of een 

express leverdienst inschakelen (5,88%). 

Op de vraag naar de motivatie om Bringr te 

gebruiken, wegen vooral kwaliteit (8,26/10) 

en flexibiliteit (8,2/10) door. Van de ontvan

gers van Bringr-pakketten, zou 40% nog 

steeds bij dezelfde opdrachtgever kopen 

mocht Bringr er niet zijn, 28,57% zou naar 

een handelaar stappen die ook aan huis 

levert of dichter bij huis ligt als ze het pak

ketje zelf moeten ophalen. Nog eens 17,14% 

zou een lagere hoeveelheid hebben aange

kocht. De rest zegt dat ze in dat geval zouden 

afzien van hun aankoop. 

Opdrachtgevers en ontvangers blijken in elk 

geval tevreden over de Bringr crowd. Bij de 

opdrachtgevers kent 82,53% het maximum 

van 5 sterren toe aan de transacties met 

Bringr. Bij de ontvangers is dat zelfs 90,90%. 

Momenteel wordt 75% van de orders binnen de 

vijf minuten door een chauffeur geaccepteerd. 

Voor de particulieren zijn verloning (8,01/10) 

en flexibiliteit (7,70/10) de belangrijkste criteria 

om pakketten binnen de crowd te transporte

ren. Daarnaast spelen bij bepaalde bevolkings

groepen nog andere motivaties. Zo profiteren 

gepensioneerden van het sociaal contact. Arbei

ders die in een ploegensysteem werken, kunnen 

hun vrije tijd beter benutten en zelfstandigen 

kunnen ritten die ze toch maken, optimaliseren 

met de extra opdrachten. Ook vindt 82,5% dat 

Bringr toelaat opdrachten uit te voeren wan

neer het hen past. Het aantal opdrachten dat ze 

met Bringr ontvangen (6,89%) en aandacht voor 

het milieu (5,87%) vindt de crowd zelf het minst 

belangrijk. 

Maatschappelijke impact 
Om een beter zicht te krijgen op de maatschap

pelijke impact van crowd platformen werden de 

ongewenste effecten van het transport voor 

verschillende scenario's berekend in euro's. Als 

basis daarvoor werden de resultaten van het 

pilootproject bij Bringr genomen. De bereke

ningen werden gemaakt voor CO2-uitstoot, 

luchtvervuilende emissies, geluidsoverlast en 

congestie. Alle berekeningen werden uitge

voerd voor het equivalent van één pakje. 

Naast het crowd scenario werden twee refe

rentiescenario's geformuleerd die funge

ren als 'business as usual' (BAU). BAU2 is het 

scenario dat is opgebouwd uit antwoorden 

van opdrachtgevers van Bringr op de vraag 

hoe het pakketje op zijn bestemming zou zijn 

geraakt mocht Bringr en niet zijn geweest. 

BAUl is het scenario waarbij een professionele 

logistieke dienstverlener het transport van de 

pakketjes zou organiseren en uitvoeren. Dit 

scenario is gebaseerd op gegevens van Bpost 

en gaat uit van een efficiënte pakjesroute. 

Een fundamenteel verschil tussen het crowd 

scenario en BAUl is wel dat het eerste scena

rio vaak wordt gebruikt voor de 'on demand' 

levering van pakketten, waardoor tijd om te 

bundelen zoals in het BAUl scenario, ont

breekt. Bovendien moeten we er rekening 

mee houden dat de crowd vooral fragiele pro

ducten zoals bloemen en boodschappen ver

voert, waar logistieke dienstverleners over het 

algemeen minder sterk in zijn. 
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Bij de berekeningen zijn uiteraard een aantal 

assumpties gebeurd. Zo namen de onderzoe

kers aan dat in het BAU2 scenario de gemiddelde 

afstand per pakje laag is wanneer klanten het 

pakketje zelf afhalen of opdrachtgevers het pak

ketje zelf wegbrengen. Als er logistieke dienst

verleners worden ingezet, namen de onderzoe

kers de gemiddelde afstand per pakje van het 

BAU 1 scenario over. In het BAU2 scenario namen 

ze ook aan dat klanten met een personenwagen 

rijden en opdrachtdrachtgevers een bestelwa

gen inzetten. Bij de berekeningen werd ervan 

uitgegaan dat 60% van de wagens op diesel rijdt 

en 40% op benzine. 

Voor alle scenario's is ervan uitgegaan dat de 

verplaatsingen in stedelijk gebied plaatsvinden. 

Bij BAUl en BAU2 werd verondersteld dat de ver

plaatsingen binnen de reguliere werktijden val

len. Voor het crowd scenario zijn de assumpties 

op basis van de platformdata geformuleerd. Hier 

verloopt 94,63% van de verplaatsingen tussen 7 

en 19 uur. Slechts 17,20% daarvan vindt plaats op 

de piekmomenten tussen 7 en 9 uur en tussen 

16 en18uur. 

Wat meteen opvalt (zie figuur 4), is het grote ver

schil in externe kosten tussen het BAUl scenario, 

waarbij de logistieke dienstverlener pakketjes 

bundelt en levert op een geoptimaliseerde 

route, en de scenario's crowd en BAU2, waarbij 

per pakketje wordt gewerkt. Het aantal gereden 

kilometers bij BAUl blijkt heel klein, wat zich 

vertaalt in erg lage externe kosten in vergelij

king met de alternatieve scenario's. Het BAU 2 

scenario presteert vooral gunstiger wat betreft 

congestie en ongevallen. Dat valt voor een groot 

deel te verklaren door het lage aantal afgelegde 

kilometers in dit scenario. In het crowd scenario 

worden veel meer kilometers gereden specifiek 

voor het pakje. Het crowd scenario scoort dan 

weer beter dan BAU 2 op het vlak van luchtver

vuiling en klimaat, omdat particulieren door

gaans met personenwagens rijden, die minder 

luchtvervuiling en geluidsoverlast veroorzaken 

dan bestelwagens. 

Volgens VIL zijn er drie mogelijkheden om de 

maatschappelijke impact van het crowd scena

rio te verbeteren tegenover het BAUl scenario: 
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FIGUUR S 

Externe kostenberekening per pakje met alternatieven op het 
crowd scenario 
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de afstanden per rit verkleinen, het aantal pakjes 

per rit verhogen of het aantal geoptimaliseerde 

ritten vergroten. 

Concreet zou de gemiddelde rit die de crowd 

voor een levering maakt vijfmaal korter moeten 

zijn, willen we dezelfde waarden benaderen als 

in het BAU 1 scenario. Als de kritieke massa van 

opdrachtgevers en pakketten op het platform 

toeneemt, kunnen er ook meerdere pakketten 

naar eenzelfde bestemming worden meegeno

men. Om in de buurt van BAU 1 te komen, zou 

de crowd tien pakketten per rit moeten vervoe

ren. Vooral het vergroten van het aandeel geop

timaliseerde ritten, waarbij de crowd onderweg 

pakketten aflevert, biedt het grootste potenti

eel. Het crowd scenario zou in de buurt komen 

van het BAU 1 scenario mocht geen enkele rit 

nog speciaal voor de levering van het pakketje 

worden gereden en mocht slechts 6% van de 

ritten een omweg van meer dan 15 minuten op 

een bestaande rit vereisen. 

Bijsturen voor verdere groei 
Stilaan sijpelt ook bij de overheden door dat zij 

moeten bijdragen tot een goede omkadering 

van de deeleconomie (zie ook kader). "Het is 

ook hun taak om misbruiken te voorko

men en oneerlijke en concurrentie te 

vermijden", stelt  Jan Merckx. "Daarnaast 

kunnen ze monopolies helpen te voorko

men door de barrières voor nieuwe plat

formen laag te houden. Een gecoördi

neerde aanpak van digitale platformen is 

sowieso cruciaal om een deeleconomie 

te kunnen garanderen die zowel een ant

woord op de maatschappelijke uitdagin

gen biedt als een win-winsituatie creëer t  

voor zowel d e  platformaanbieder als d e  

dienstenleverancier. Blijvend onderzoek 

naar het effect van die platformen op 

de maatschappij en economie is in dat 

kader ook een must. Naarmate crowd 

logistics zich doorzet en alle hiaten in de 

wetgeving aan de oppervlakte komen, 

moet er dan ook worden bijgestuurd." 

Nog volgens Jan Merckx kunnen we 

momenteel stellen dat crowd logis

tics in de meeste gevallen nog onvol

doende rendabel en duurzaam is. "Maar 

naarmate er aan de werkpunten wordt 

gesleuteld en de intelligentie van de 

systemen vergroot,  valt het niet uit te 

sluiten dat digitale plat formen in de toe

komst een efficiënt en duurzaam verant

woorde oplossing voor de distributie van 

pakjes zullen bieden", gelooft hij. "Plat

formen zoals Bringr en Hytchers hebben 

intussen ook bewezen dat er wel degelijk 

een groot potentieel aan par ticulieren 

bestaat die de taak van koerier op zich 

willen nemen. Hoe meer bevolkingsgroe

pen zich achter crowd sourcing scharen, 

hoe groter de kansen dat de logistieke 

deeleconomie zich in onze maatschappij 

zal verweven ." 

TC 

E-COMMERCE•

Hoe word je succesvol 
op marktplaatsen? 
ShopWeDo belicht impact op de logistieke organisatie 

Marktplaatsen kunnen je verkoop een flinke boost geven. Maar wil je ze betreden, dan houd je wel best reke

ning met een aantal aandachtspunten. De meeste marktplaatsen zijn bijvoorbeeld zeer streng wat de logis

tieke service van hun leden betreft. Het effect op de logistiek mag dus niet worden onderschat. Tijdens het 

e-fulfilmentseminar van Value Chain gaf Jens De Schrijver, business developer bij ShopWeDo, ons vanuit zijn

eigen ervaringen tips mee om de slaagkansen op marktplaatsen te verhogen.

S 
hopWeDo is een afdeling van Jongster 

Group, dat sinds 2005 een aantal web

shops zoals Babygoodies en Bnutz 

runt. Sinds een paar jaar worden 

daarbovenop end-to-end e-commer

ceoplossingen voor bedrijven aangeboden 

onder de naam ShopWeDo. Het bedrijf levert 

onder andere advies, ontwikkelt webshops 

en runt de achterliggende logistiek vanuit 

zijn magazijn in Mechelen. 

Op zo'n 4.000m2 slaat ShopWeDo voorraden 

op van zowel b2b- als b2c-klanten. Afhanke

lijk van de drukte staan twintig vaste mede

werkers en tot veertig flexibele medewerkers 

er in voor de picking, packing en verscheping 

van weborders. Producten die voor tien uur 's 

avonds op de webshops zijn besteld, worden 

via ShopWeDo de volgende dag in Nederland 

en België geleverd. Het online softwareplat

form, dat ShopWeDo zelf heeft ontwikkeld, 

vormt daarbij de achterliggende kracht. 

Intussen heeft ShopWeDo meer dan tachtig 

Belgische en internationale webshops onder 

zijn vleugels. 

Ook is ShopWeDo ondertussen ervarings

deskundige op het vlak van marktplaatsen. 

Het bedrijf is gestart met het verkopen van 

zijn eigen producten via marktplaatsen, maar 

ook de producten van een tiental klanten van 

ShopWeDo worden al op marktplaatsen ver

kocht. 

Marktplaatsen in opmars 
iedereen kent wel de reuzen onder de markt

plaatsen zoals Bol.com, Amazon en AliEx

press, waar je een gigantisch aanbod pro

ducten kunt terugvinden. Daarnaast rijzen 

tal van andere marktplaatsen als padden

stoelen uit de grond. Zo zijn er marktplaatsen 

die zich specifiek focussen op fashion, zoals 

Zalando, of op kinderen, zoals Babywalz en 

Mytoys. Ook voor zeer specifieke produc-

Jens De Schrijver, business developer bij 

ShopWeDo: "Marktplaatsen volgen wel degelijk 

de hoge servicenormen op die ze beloven. Zelfs al 

ga je de pakketjes zelf niet bij de deur van de klant 

afleveren, als verkoper op een marktplaats kun je 

maar beter zorgen dat dit wel gebeurt." 
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