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Hoe een order management systeem 
retailers helpt de CO2-footprint te verlagen

Met een modern ordermanagementsysteem helpen wij als Wolfpack DCS verschillende 

bekende en snelgroeiende retailers met het stroomlijnen van hun operatie. Hoewel 

efficiency de voornaamste reden is voor retailers om een dergelijk systeem in gebruik te 

nemen, is er ook een niet te onderschatten duurzaamheidselement. Het blijkt namelijk 

mogelijk om op dit gebied veel te verbeteren. Zeker als een organisatie in staat is afscheid 

te nemen van vastgeroeste denkpatronen.

Met Wolfpack houden retailers altijd goed zicht op 

hun voorraden, ook als zij met meerdere locaties 

en omnichannel verkoopkanalen werken. Het 

systeem ‘luistert’ naar berichten van de verschillende 

saleskanalen en geeft door aan achterliggende 

systemen wat er precies is verkocht. Voor meer 

uitleg over wat het systeem allemaal kan en de 

verschillende features, kijk hier. 

Het optimaliseren van de voorraadketen betekent 

voor retailers een flinke verbeteringsslag, waarmee 

zij kosten kunnen besparen en de klant beter kunnen 

bedienen. Sowieso is het al merkbaar dat bij elke 

retailer die gebruikmaakt van Wolfpack, dit minstens 

één FTE bespaart in kosten. Dit komt omdat er met 

slim order- en stockmanagement verschillende 

zaken worden optimaliseert. Van de afhandeling van 

de orders tot het bijhouden van voorraden in zowel 

centrale magazijnen als in winkels op verschillende 

locaties.

https://wolfpack-dcs.com/
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Paperless versturen

Duurzaamheid is (nog) geen overweging bij retailers 

om een zogenoemd Omni-channel Retail Platform 

(ORP) systeem in gebruik te nemen. Het gaat hen 

doorgaans echt om het goed orkestreren van hun 

orders en voorraden. Maar: als je deze stromen 

ook daadwerkelijk beter orkestreert valt er wel 

degelijk een impact te maken op het gebied van 

duurzaamheid. Een van de vele voorbeelden daarvan 

is het gebruik van retourformulieren. Zo merkte een 

grote Nederlandse retailer dat van hun verzonden 

orders, twintig procent resulteerde in retouren. 

Dat betekende dat er bij tachtig procent van de online 

leveringen formulieren in de doos gingen waarmee 

niets gebeurde. Sowieso zet dit je al aan het denken. 

Kan het niet veel simpeler en natuurvriendelijker? 

Denk bijvoorbeeld aan een mogelijkheid als paperless 

versturen. Een QR-code op de doos is zo geprint 

en als deze de klant leidt naar een ‘my account’-

omgeving, kan deze daar een retour aanmaken. Niet 

alleen is dit milieuvriendelijker, ook levert het een 

betere klantervaring op.
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Betere retourprocedure 

Retailers laten veel mogelijkheden liggen om 

paperless te gaan. Maar al te vaak zit er een heel pak 

papier in een verzonden doos. Een retourformulier 

bijvoorbeeld, maar ook de uitgeprinte factuur. Terwijl 

het eigenlijk grote onzin is dat dit allemaal bij de 

verzending hoort: een klant kan de formulieren 

ook gewoon via diens mail ontvangen en in een 

persoonlijk account. Een van de redenen waarom dit 

nu nog zo weinig gebeurt, is dat het vaak ontbreekt 

aan een goede retourprocedure waar je als klant 

gebruik van kunt maken. Juist een ORP helpt de 

winkelier hierbij. 

Een ORP zoals Wolfpack ontsluit de orderdetails 

aan de voorkant voor de consument. Daardoor kan 

deze bijvoorbeeld met een QR-code direct de eigen 

bestellingen inzien, per order aangeven welk item 

retour moet en ook de reden waarom. Zo’n werkwijze 

scheelt veel papier. Niet alleen in de doos, maar je 

hoeft als klant ook niet een verzendlabel uit te printen 

als je een code krijgt die je bij het pakketverzendpunt 

vanaf je telefoon in kunt laten scannen. Ook is het 

mogelijk om eventuele andere bestellingen via de 

‘my account’-omgeving te annuleren voordat deze je 

voordeur bereiken. 
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Minder transportbewegingen 

Een gebied waar de impact op het milieu nog 

groter is dan het papierverbruik betreft de logistieke 

stromen. Elke transportbeweging die een retailer 

kan voorkomen, bespaart brandstof en co2-

uitstoot. Zeker bij omnichannel verkoop, met soms 

honderden voorraadlocaties verdeeld over winkels 

en magazijnen, is het van belang hier slim mee om te 

gaan. Zowel het aantal interne transportbewegingen 

tussen de verschillende locaties als naar de 

uiteindelijke klant kan omlaag. Dit kan bijvoorbeeld 

door het gedrag van de klant te sturen door het 

aanbieden van click & collect. 

Behalve het ‘pickup in store’ kunnen retailers ook het 

‘pick from store’ effectiever gebruiken. Nu is het nog 

zo dat iemand die een bestelling met verschillende 

items doet bij een keten met meerdere locaties, deze 

in verschillende pakketten thuisbezorgd kan krijgen. 

Terwijl het heel goed kan zijn dat er in ieder geval 

één winkellocatie is die alle items op voorraad heeft 

– of in elk geval bijna alle items, zodat het aantal 

verzendingen teruggebracht kan worden. 
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Urban warehousing

Een ORP kan urban warehousing (waarbij fysieke 

winkels als voorraadlocaties meetellen) goed 

inregelen. In bovenstaand scenario matcht het 

systeem de voorraden van alle winkels, waarna 

de locatie met de beste aanwezigheid de order 

mag versturen. Zelfs als geen enkele winkel alles 

in huis heeft, kun je met order orkestratie het 

aantal pakketjes en verzendingen flink beperken. 

En wanneer je je urban warehousing goed op orde 

hebt, is ook het pickup in store veel efficiënter. Nu 

is het namelijk vaak zo dat zo’n bestelling uit het 

centrale magazijn komt, waarna de klant het mag 

ophalen in de winkel. Dan heb je het over een extra 

transportbeweging en extra verpakkingsmaterialen. 

Terwijl het heel vaak voorkomt dat het bestelde item 

gewoon al aanwezig was in de winkel.
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Groene kilometers

Met het orkestreren van alle bewegingen rondom 

pick in store ontstaat de ruimte voor creativiteit 

om de logistiek verder te vergroenen. Een mooi 

voorbeeld is dat sommige winkels gebruikmaken van 

Bringly, een dienstverlener die werkt met fietskoeriers 

en elektrische voertuigen. Met een initiatief als deze 

kun je het bezorgen van items die in de buurt van de 

klant zijn vergroenen. En het mooie is: een ORP kan 

dit orkestreren. Wanneer een pick in store binnen een 

bepaalde radius ligt van de postcode van de klant, zet 

het systeem een fietskoerier in. En zo niet, dan kiest 

het automatisch voor een andere vervoerder. Door dit 

soort checks in te bouwen, maak je snel stappen als 

het gaat om verduurzamen.

Helaas gebeurt het op dit moment nog te weinig 

dat retailers gebruikmaken van de hierboven 

beschreven mogelijkheid. Terwijl er juist de ruimte 

ligt om verschillende maatregelen en functies 

door te voeren. Een voorbeeld daarvan is ook dat 

je de consument de keuze kunt geven om iets 

meer te betalen voor een duurzame bezorging. Het 

samenspel van de webshop en ORP zorgt er voor dat 

de bestelling bij de juiste (lees: groenste) vervoerder 

terecht komt. Andere parameters die ook in het 

systeem kunnen: de afmetingen van het product, om 

aan de hand daarvan de juiste doos voor te schrijven. 

Het is voor veel consumenten een bron van frustratie 

wanneer zij een heel klein artikel ontvangen in een 

veel te grote doos. Totaal onnodig natuurlijk.
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Neem afscheid van
vastgeroest denken

Wie dus goed om zich heen kijkt, signaleert overal 

kansen om te verduurzamen. Een retailbedrijf dat 

hier alert op is en zich voorstaat op een groene 

aanpak, pakt deze gewoon. Waarom dit nu nog zo 

weinig gebeurt? Het antwoord daarop is in ieder 

geval voor een deel: vastgeroest denken. Neem nu 

zo’n papieren factuur. Deze komt vaak uit het ERP-

systeem en een retailer is gewoon gewend deze uit 

te printen en in de doos te doen. Met als argument 

dat de klant nu eenmaal die factuur moet hebben. 

Maar ja, die factuur valt ook wel elders te genereren 

of digitaal te versturen. Zeker als je ook nog eens 

bedenkt dat veel mensen hun factuur liever digitaal 

ontvangen. En het is heel makkelijk op te lossen, 

want de ordergevens staan gewoon in het systeem. 

Kortom, met een ORP ben je als retailbedrijf 

flexibel om nu eindelijk eens invulling te geven op 

duurzaamheidsambities. Van paperless gaan tot het 

slimmer inrichten van voorraadlocaties en logistieke 

stromen. Dus: waar wacht je nog op?

Hoe denken ondernemers over duurzaamheid als het gaat om online shoppen? 

Daarvoor liet Wolfpack onderzoek doen onder 537 Nederlandse ondernemers met een 

webshop, het onderzoek werd uitgevoerd door PanelWizard. Hoewel duurzaamheid nog 

niet meteen een doorslaggevende factor is in de keuze van een ORP-systeem, zijn heel 

wat ondernemers bezig met het verduurzamen van hun webshop: 

Maar liefst 79 procent van de Nederlandse ondernemers vindt het belangrijker 

dat online shoppen duurzamer wordt. Dit door bijvoorbeeld fietskoeriers en 

milieuvriendelijkere verpakkingen in te zetten en minder papier te gebruiken. 

77 procent denkt dat webshops hun klanten kunnen helpen om duurzame keuzes 

te maken. Door bijvoorbeeld na een paar dagen één pakket te versturen in plaats 

van allemaal verschillende pakketjes waarvan de eerste er meteen de volgende 

dag al is. 

Meer dan de helft (58 procent) is niet bang dat CO2-reductie ten koste gaat van de 

winstgevendheid van de organisatie. 

Een financiële tegemoetkoming van de overheid voor ondernemers die gebruik 

maken van duurzame bezorgopties? Daar zegt maar liefst 61 procent van de 

respondenten volmondig ja op. 



Kijk op wolfpack-dcs.com/nl om te zien wat wij voor 
jou kunnen betekenen. Of neem direct contact op via 
wolfpack-dcs.com/pages/contact-us

Neem contact op

Info@wolfpack-dcs.com Asterweg 19-B5
1031 HL Amsterdam
Tel 020-8943772

https://wolfpack-dcs.com/nl
https://wolfpack-dcs.com/pages/contact-us
https://wolfpack-dcs.com/pages/contact-us

