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Inleiding
De coronacrisis leidt in combinatie met de feestdagen tot een recorddrukte bij webwinkels en pakket-

bezorgers. Op basis van transactiedata verwacht ABN AMRO dat Nederlandse consumenten van half 

november tot het eind van het jaar meer online bestellen dan ooit. Webwinkels en bezorgers vrezen 

voor vertraging in de bezorging tijdens de feestdagen. 

Zowel onlineretailers als logistieke bedrijven zetten alle zeilen bij om de enorme hoeveelheid pakketten tijdig bij de 

consument te krijgen. Toch is het zeer de vraag of de pakketjes voor Sinterklaas en kerst wel tijdig aankomen. Bij een aantal 

voor de pakkettenmarkt belangrijke logistieke bedrijven lijkt de maximale capaciteit al half november te zijn bereikt. 

De onlinemarkt stevent af op de grootste drukte ooit. Door de coronacrisis liggen de online-uitgaven tot half november 

al ruim 70 procent hoger dan vorig jaar. Voor de komende feestweken, die normaal al voor een kleine verdubbeling in 

de online-omzet zorgen, wordt op een toename gerekend van zo’n 75 procent ten opzichte van vorig jaar. Op basis van 

gesprekken met ondernemers uit de sector mag worden verondersteld dat sommige logistieke bedrijven in de week voor 

Sinterklaas overbelast raken en consumenten hun pakketjes niet op tijd krijgen. Om dit te voorkomen, zullen consument ruim 

op tijd moeten bestellen of toch bij lokale winkeliers moeten kopen. 

Hoofdstuk 1 van dit rapport voorspelt op basis van transactiedata dat de periode rond Sinterklaas en kerst dit jaar de 

drukste ooit wordt voor Nederlandse webwinkels en pakketbezorgers. Sinds half maart liggen de online-uitgaven al ruim 

70 procent hoger dan vorig jaar en een verdubbeling van die omzet tijdens de feestdagen ligt in het verschiet. 

Hoofdstuk 2 beschrijft hoe webwinkels, pakketbezorgers en andere logistieke bedrijven zich voorbereiden op deze topdrukte. 

Zo zetten deze ondernemingen extra personeel in, maken zij gebruik van data en algoritmes om het aantal bestellingen te 

voorspellen, en proberen zij door middel van aanbiedingen het gedrag van de consument te beïnvloeden. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de al langer aanwezige groeipijnen in de pakkettenmarkt. De obsessie van webwinkels en 

consumenten met snelle levertijd leidt tot lage winstmarges, onnodige milieubelasting en uitholling van de 

arbeidsvoorwaarden. 

Het vierde en laatste hoofdstuk presenteert conclusies en aanbevelingen om de markt meer volwassen te maken. 
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1. Tweede coronagolf in drukste periode van het jaar 
Sinds de eerste gedeeltelijke lockdown in Nederland die half maart begon, zijn consumenten de winkelstraten 

gaan mijden. Daardoor zijn sinds half maart de onlinebestedingen toegenomen met ruim 70 procent, zo blijkt uit 

transactiedata van ABN AMRO. De periode rond Black Friday, Sinterklaas en kerst, die normaliter al de drukste is 

van het jaar, valt ditmaal samen met de tweede gedeeltelijke lockdown. Voor webwinkels en pakketbezorgers 

beloven de komende weken daardoor de drukste ooit te worden.

Vrijwel onmiddellijk na het begin van de eerste gedeeltelijke lockdown schoten de onlinebestedingen omhoog, 

zo blijkt uit transactiedata van Nederlandse consumenten. De week van 13 april spande de kroon met een stijging 

van maar liefst 132 procent ten opzichte van dezelfde week in 2019. “Mensen werden huiverig om fysiek te gaan 

winkelen”, zegt Jesse Weltevreden, lector Digital Commerce aan de Hogeschool van Amsterdam, “en dat heeft 

ertoe geleid dat de webwinkels gigantisch geprofiteerd hebben”.

De lockdown werd opgeheven per 1 juni. Vanaf dat moment vlakte de groei van onlinebestedingen wat af. Toch lagen 

de onlinebestedingen gedurende de zomer nog altijd ruim 60 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar geleden. 
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Na de zomer liep het aantal nieuwe besmettingen weer in hoog tempo op. Half september besloot het kabinet 

dat cafés in bepaalde regio’s uiterlijk om 1 uur ’s nachts dicht moesten. In de loop van die maand trokken de 

onlinebestedingen weer aan. Eind september riep premier Rutte consumenten op niet te gaan ‘funshoppen’ en in 

oktober nam het aantal nieuwe besmettingen snel toe. Halverwege oktober moesten cafés en restaurants dicht 

en meden consumenten opnieuw de winkelstraat, met een verdere stijging in de onlinebestedingen tot gevolg. 

Aangezien consumenten vanwege het coronavirus al maanden veel meer online bestellen, belooft de periode 

voor Sinterklaas dit jaar veruit de drukste periode ooit te worden. Uit transactiedata van ABN AMRO blijkt dat de 

onlinebestedingen in oktober al in de buurt kwamen bij die van de piek rond Sinterklaas in 2019. De stijging in 

onlinebestedingen aan het einde van het jaar wordt al jaren in gang gezet door Singles’ Day op 11 november. 

Daarna volgen Black Friday, Sinterklaas en kerst. ABN AMRO verwacht dat consumenten van half november 

tot eind december circa 75 procent meer online zullen uitgeven dan in dezelfde periode vorig jaar. 

Het gedrag van consumenten blijft echter lastig te voorspellen. Indien veel consumenten vanwege het virus 

besluiten geen Sinterklaas te vieren, kan dat ertoe leiden dat consumenten alsnog minder cadeaus online 

bestellen. Het is ook mogelijk dat consumenten online cadeaus bestellen om die rechtstreeks bij familie en 

vrienden thuis te laten bezorgen, bijvoorbeeld om op afstand toch Sinterklaas te kunnen vieren via Zoom, Duo, 

of Teams. Uit een peiling van de populaire website Lootjestrekken.nl blijkt dat 70 procent van de bezoekers van 

de website de cadeaus online bestelt. Wel geeft 35 procent aan de cadeaus eerder te willen bestellen om te 

voorkomen dat de cadeaus te laat worden bezorgd. Indien veel consumenten eerder bestellen zal het voor 

webwinkels en pakketbezorgers makkelijker worden om hun capaciteit efficiënt te benutten en tijdig te leveren.
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2.   Voorbereidingen voor de drukste periode ooit
Vanwege de coronacrisis en de feestdagen moeten webwinkels en pakketbezorgers alle zeilen bijzetten om de 

enorme vraag naar online bestelde producten aan te kunnen. De ondernemingen proberen hun capaciteit te 

vergroten door extra personeel in te zetten en door gebruik te maken van data en algoritmes om de stroom aan 

pakketjes zo goed mogelijk te voorspellen. Daarnaast proberen logistieke bedrijven hun capaciteit zo flexibel 

mogelijk te organiseren om snel te kunnen inspelen op onverwacht hoge aantallen pakketten. Verder proberen 

webwinkels en pakketbezorgers het bestelgedrag van consumenten te bewegen om hun bestellingen wat meer te 

spreiden. Toch lijkt het erop dat sommige logistieke bedrijven half november al op hun maximale capaciteit zitten. 

Consumenten moeten daardoor waarschijnlijk langer wachten op hun Sinterklaascadeaus. 

Horecapersoneel naar het magazijn  

In distributiecentra en bij pakketbezorgers zijn veel extra mensen nodig. Door de gedwongen sluiting van cafés en 

restaurants is relatief veel personeel beschikbaar. De laatste maanden zijn dan ook veel medewerkers uit de horeca 

en de evenementenbranche in de pakkettenmarkt aan de slag gegaan. Zo zet uitzendbureau Young Capital veel 

mensen in die tot voor kort in de horeca werkten. Ook BuyBay, een bedrijf dat online bestelde en geretourneerde 

producten opnieuw verkoopt en dit jaar eveneens onstuimig groeit, nam veel nieuwe mensen aan die voorheen in 

de horeca of in de bedrijfscatering werkten. 

Uitzendbureau Mise en Place bewandelt een alternatieve route. Het bedrijf zorgt normaliter voor uitzendkrachten 

voor evenementen en in de horeca, maar heeft sinds kort zowel online-electronicawinkel Coolblue als onlinesupermarkt 

Picnic als klant. “De uitzenders hadden mensen zonder werk en wij hadden mensen nodig”, zegt Picnic-oprichter 

Michiel Muller daarover aan de Volkskrant. “Mensen die in de horeca werken, zijn gewend hun handen uit de 

mouwen te steken.” Ook Temper, een platform voor tijdelijke klussen in de horeca, richt zich sinds de coronacrisis 

op e-commerce. Zo kunnen mensen via Temper aan de slag in distributiecentra. 

Terwijl de overheid in het najaar werd overvallen door een ‘tweede golf’ van snel oplopende aantallen besmettingen 

met het coronavirus, maakte de pakkettenmarkt zich al vanaf de zomer op voor een tweede gedeeltelijke lockdown. 

Bij veel ondernemingen lagen de scenario’s klaar om snel extra personeel in te zetten. “Vanaf de zomer hielden we 

al rekening met een eventuele tweede golf”, zegt Chava Limburg, directeur e-commerce bij uitzendbureau Young 

Capital. “We voorzagen veel meer werkgelegenheid bij webwinkels, in magazijnen en in de pakketbezorging en 

hebben hierom scenario’s gemaakt met onze klanten. Al sinds half oktober, toen de tweede gedeeltelijke lockdown 

begon, zien we inderdaad de gewerkte uren week na week stijgen. Ik verwacht dat we aan bedrijven in de 

pakkettenmarkt ongeveer 50 procent meer uren leveren dan vorig jaar rond deze tijd.”
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In deze drukke tijden is het ook nodig personeel zo veel mogelijk vast te houden. Bedrijven als PostNL en DHL geven 

hun medewerkers een bonus van enkele honderden euro’s. BuyBay trakteert het personeel op onder andere een 

uitgebreide lunch en vers fruit in de kantine. “Ontspanning na inspanning is ook belangrijk, daarom hebben we onze 

medewerkers een filmpakket gestuurd voor een ontspannen avondje thuis”, vertelt CEO Arie Kuiper, die zijn medewerkers 

ook elke vrijdagmiddag toespreekt in een videoboodschap om ze te informeren over de laatste stand van zaken. 

Capaciteit plannen met behulp van data en 
algoritmes
Het delen van data en het analyseren van deze data met 

behulp van algoritmes helpt bij het voorspellen van het 

aantal bestellingen en daarmee het stroomlijnen van de 

distributieketen met als doel om meer pakketjes te kunnen 

verwerken. De keten van webwinkel naar consument 

bestaat grofweg uit drie schakels. De eerste schakel 

is de webwinkel waar de klant producten bestelt. 

De tweede schakel wordt meestal gevormd door een 

fulfilment-bedrijf. Dit zijn logistieke bedrijven die 

goederen opslaan en inpakken voor verzending. De 

derde schakel is de pakketbezorger, bijvoorbeeld PostNL. 

Soms zijn er nog meer schakels in de keten, bijvoorbeeld 

een wegvervoerder die in opdracht het transport van 

een magazijn naar een distributiecentrum verzorgt. 

Dankzij een goede samenwerking tussen alle schakels kunnen bestellingen sneller worden afgehandeld, aldus 

Walther Ploos van Amstel, lector Citylogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. “De professionele fulfilment-

bedrijven zijn voortdurend bezig om zo goed mogelijk te voorspellen hoeveel bestellingen consumenten plaatsen en 

hoeveel zendingen van leveranciers er binnenkomen, zodat er voldoende personeel beschikbaar is. De capaciteit is 

heel erg beperkt, dus je moet bij topdrukte elke minuut goed inzetten. Dat kan alleen als je goed communiceert 

over transacties en als je orders vroeg binnenkrijgt.”  

Beïnvloeding van bestelgedrag van consumenten
Behalve het vergroten van de capaciteit kan de druk ook worden beperkt door het bestelgedrag van consumenten 

te beïnvloeden. Webwinkels kunnen bijvoorbeeld het aantal bestellingen enigszins temperen door aanbiedingen en 

reclamecampagnes te beperken. Zo zette Coolblue veel marketingcampagnes stop toen in het voorjaar tekorten 

dreigden te ontstaan aan bepaalde producten als gevolg van lockdowns in Azië. Onlinedierenwinkel Zooplus zette 

eveneens bepaalde marketingkanalen stil. “In de piek hebben we geen nieuwe klanten geworven, zodat we de 

beschikbare capaciteit konden gebruiken voor de bestellingen van onze bestaande klanten”, zegt Roberto Damen, 

Managing Director van Zooplus Nederland. “Er was namelijk een enorm tekort aan vervoerscapaciteit en we willen 

onze bestaande klanten niet teleurstellen.” 

Webwinkels proberen de piek in het aantal bestellingen in de weken voor Sinterklaas wat minder hoog te maken 

door al eerder aanbiedingen te doen en in een eerder stadium reclame te maken. Damen van Zooplus: “Al een paar 

jaar spreidden we rond Black Friday het aantal bestellingen over een langere periode door aanpassingen in onze 

aanbiedingen en marketing, en dat werkt goed.” Coolblue probeert eveneens de piek rond Black Friday af te vlakken, 

bijvoorbeeld door al een week voor Black Friday e-mails te sturen naar klanten, in de hoop dat zij eerder bestellen. 

Pakketbezorgers proberen het bestelgedrag van consumenten vooral te beïnvloeden door hen op te roepen eerder 

te bestellen. Zo waarschuwde PostNL op maandag 23 november in De Telegraaf dat op dat moment al niet alle 

pakketjes direct bij webwinkels en distributiecentra konden worden opgehaald voor sortering en uiteindelijk bezorging 



bij de consument. “We kunnen niet alle bestellingen meenemen, waardoor de levering op een later tijdstip moet 

plaatsvinden”, aldus een woordvoerder van PostNL. De pijn wordt volgens het bedrijf al aanzienlijk verzacht wanneer 

de consument op tijd bestelt.

Consument moet langer wachten op Sinterklaascadeaus
Ondanks alle inspanningen lijkt het erop dat niet alle logistieke ondernemingen de enorme hoeveelheid pakketten 

kunnen verwerken. Terwijl een deel van de sector de maximale capaciteit al heeft bereikt, moet de drukste week 

voor Sinterklaas nog beginnen.

“Half november zaten veel webwinkels en pakketbezorgers al aan hun maximale capaciteit”, zegt Limburg van 

Young Capital. “We kunnen wel meer mensen leveren, maar los van het personeel zijn er ook andere grenzen aan 

de capaciteit.” Zo kan een sorteercentrum in een korte tijdsspanne slechts een beperkt aantal pakketten verwerken. 

Dat merkte ook Hans Willem Cortenraad, CEO van logistiek bedrijf CB, halverwege november: “Het komt nu al 

voor dat pakketbezorgers niet meer ‘s nachts komen om pakketjes op te halen. Het sorteercentrum raakt dan 

overbelast. Dat moet haast wel leiden tot vertraging van pakketjes.” 

Lector Walther Ploos van Amstel ziet nog een ander probleem: de afhaalpunten. Die zijn volgens hem slecht 

georganiseerd, wat vermoedelijk zal leiden tot lange rijen. “Veel afhaalpunten zijn winkels die de pakketten er een 

beetje bij doen. Pakketten worden vaak op grootte ergens in een gang achterin de winkel gezet. Door de toename 

van online bestelde pakketjes verwacht ik dat het chaos wordt bij de afhaalpunten. Sommige winkels zullen ruimte 

tekort komen om al die pakketten kwijt te kunnen. Het winkelpersoneel zal lang moeten zoeken naar het juiste pakje.” 

Consumenten doen er dus goed aan pakketten zo vroeg mogelijk te bestellen, of de pakketten bij een lokale 

winkelier te bestellen. Sommige winkels bezorgen zelf in de directe omgeving. Dat kan dus een manier zijn om 

het pakketje sneller in huis te hebben en tegelijk een lokale winkel te steunen.
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3.   De groeipijnen van de pakkettenmarkt
De pakkettenmarkt kampt al geruime tijd met groeipijnen. De obsessie van webwinkels en consumenten met 

snelle levertijd leidt tot lage winstmarges, onnodige CO2-uitstoot en verdere uitholling van de arbeidsvoorwaarden. 

Webwinkels en pakketbezorgers zouden zich vooral moeten inspannen om een pakket te bezorgen op het moment 

dat de consument thuis is, in plaats van zo snel mogelijk. Dat kan leiden tot een betere winstmarge en minder 

onnodige transportbewegingen. Ook de consument zou zich meer bewust moeten worden van de schaduwzijden 

van online bestellen. Het spreiden van de pieken voorkomt tenslotte dat de vaak al matige arbeidsomstandigheden 

van de werknemers nog verder onder druk komen. 

De sector verspilt veel geld door vaak bij consumenten aan de deur te komen die niet thuis zijn. Zowel webwinkels 

als pakketbezorgers zouden daar iets aan kunnen doen. Lector Ploos van Amstel verwacht veel van het gebruik 

van data: “Bedrijven in de pakketbezorging zouden met algoritmes kunnen voorspellen wanneer mensen thuis zijn. 

Ook moet het sorteersysteem op dit punt worden verbeterd, zodat nauwkeuriger kan worden geleverd.” 

Daarnaast zouden pakketbezorgers volgens hem consumenten moeten stimuleren pakketten af te halen: 

“Afhaalpunten moeten efficiënter worden. Wanneer de klant zelf zijn pakket afhaalt, scheelt dat geweldig veel tijd. 

Eigenlijk zou je als consument in een app moeten kunnen aangeven dat je eraan komt, zodat het pakket al klaar 

ligt.” Dit soort innovaties kan leiden tot een aanzienlijke verlaging van de kosten van pakketbezorgers.

CEO Cortenraad van CB denkt dat ook webwinkels hun dienstverlening zouden moeten aanpassen: “Al die 

onlineretailers beconcurreren elkaar op snelle bezorging, terwijl er ook consumenten zijn die niet per se een 

vandaag besteld product morgen in huis hoeven te hebben.” Cortenraad denkt dat webwinkels consumenten 

kunnen stimuleren een bezorgmoment te kiezen dat verder in de toekomst ligt. Dat leidt ertoe dat transport-

bewegingen efficiënter kunnen worden gepland en de consument vaker thuis is op het moment dat het pakket 

wordt bezorgd. 
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“Onlineretailers zouden consumenten zelf de keuze moeten geven, in plaats van standaard zo snel mogelijk te 

bezorgen”, zegt Cortenraad. “Meestal wordt het pakketje standaard een dag na bestelling geleverd, terwijl de 

consument dan misschien helemaal niet thuis is. Wanneer onlineretailers actief meer keuzemogelijkheden stimuleren 

kan ook de sterke piek op maandag en dinsdag worden voorkomen, die volgt op het grote aantal bestellingen in 

het weekend.” De logistiek kan dan beter worden gepland, waardoor de werkdruk beter wordt verdeeld.

Cortenraad ziet eveneens een rol voor de consument om de pakkettenmarkt gezonder te maken. Snelle bezorging 

leidt tot een minder efficiënte planning van transportbewegingen en daarmee tot onnodige CO2-uitstoot. 

“Al die vervuilende dieselbusjes die de woonwijken inrijden, zorgen voor veel meer vervuiling dan de reguliere 

bevoorrading van winkels”, stelt Cortenraad. “Het zou niet verkeerd zijn als er een maatschappelijke discussie op 

gang komt over de milieuschade van bezorging aan huis. Het is belangrijk dat mensen zich meer bewust worden 

van de effecten van alles aan huis laten bezorgen in relatie tot zowel de ecologische als sociale footprint.”

Ingrijpen van de overheid lijkt nodig, bijvoorbeeld bij het verplichten van een digitale tachograaf; dit instrument kan 

worden gebruikt voor controle van zowel de identiteit van de chauffeur als de naleving van de wettelijke rij- en rusttijden. 

Beter zou het zijn als de sector zelf maatregelen neemt en de werkprocessen zo efficiënt mogelijk inricht om in ieder 

geval rond drukke perioden als de feestdagen te voorkomen dat ’s nachts moet worden gewerkt en het personeel 

onnodig lange uren maakt. 
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Druk op personeel
De hoge werkdruk van het moment zet de arbeids-

omstandigheden van personeel in de pakkettenmarkt 

verder onder druk. De Inspectie Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (Inspectie SZW) rapporteerde deze 

maand over misstanden die zich vooral voor doen bij 

kleine koeriersbedrijven die in opdracht van grotere 

bedrijven werken. Ongeveer de helft van de pakket-

bezorgers in Nederland werkt voor zo’n onderaannemer. 

De inspectie constateerde onder meer dat chauffeurs soms 

zwart betaald worden of geen verblijfsvergunning hebben. 

Grote opdrachtgevers hebben inmiddels maatregelen 

getroffen om malafide partijen uit te sluiten, bijvoorbeeld 

door arbeidscontracten te controleren. Sommige kleine 

onderaannemers vinden echter toch manieren om onge-

zien de regels te overtreden, bijvoorbeeld door arbeids-

contracten te vervalsen. Volgens de Inspectie komen 

misstanden op gebied van arbeidsvoorwaarden op 

brede schaal voor. 



4.   Conclusie en aanbevelingen
De coronacrisis en de komende feestdagen leiden tot een enorme druk op webwinkels en pakketbezorgers. 

ABN AMRO verwacht dat Nederlandse consumenten van half november tot het eind van dit jaar circa 75 procent 

meer online besteden in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, en dat terwijl de feestdagen traditioneel al 

voor een stormloop in de onlinemarkt zorgen.

Zowel de onlineretailers als de logistieke bedrijven zetten alle zeilen bij om de enorme hoeveelheden pakketten 

tijdig bij de consument te krijgen. Ondanks alle inspanningen heeft een deel van de sector heeft de maximale 

capaciteit echter al bereikt en krijgt de consument tijdens de feestdagen naar verwachting met vertraging in de 

bezorging te maken. 

Logistieke bedrijven proberen de capaciteit zo veel mogelijk op te schalen door meer personeel te werven en meer 

diensten te draaien. Door middel van het gebruik van data en communicatie tussen webwinkels en logistieke bedrijven 

kan het aantal pakketten beter worden voorspeld en het logistieke proces worden gestroomlijnd. Webwinkels proberen 

de piek af te vlakken door consumenten op te roepen eerder te bestellen of door aanbiedingen stop te zetten.

De enorme groei van de pakkettenmarkt van het afgelopen jaar legt een aantal pijnpunten bloot waar de sector 

al langer mee kampt. Zo is het bezorgen van pakketten aan huis relatief vervuilend en neemt de toch al hoge 

werkdruk van bezorgpersoneel verder toe. Efficiëntie is ook hier de sleutel om erger te voorkomen. Naast de inzet 

van technologie door de sector is het niet in de laatste plaats de consument die meer verantwoordelijkheid moet 

tonen; wanneer deze minder belang zou hechten aan snelle bezorging, geeft dit al een enorme verlichting voor de 

pakketsector. 
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