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Hoe worden in 2022 e-commerce pakketten vervoerd,  

                         afgeleverd en ontvangen? 
 
Met de Shopping Tomorrow Expertgroep Innovatie & E-Fulfilment is er vijf jaar  
in de toekomst gekeken. De resultaten van de enquête gericht op het marktaandeel  
van 2022 geven weer wat de verwachtingen zijn. 

  

1 - Vervoersmiddelen voor de korte afstand (de last-mile)   
De experts verwachten een flinke verschuiving, de markt zal gaan versnipperen! 

Anno 2017 worden de meeste e-
commerce pakketten met behulp van 
een bestelbus van een pakket-
vervoerder bij de consument 
afgeleverd. De experts verwachten 
dat in 2022, een kwart van de 
bestelbussen reclame-bedrukking 
van een specifieke webwinkel zal 
hebben. Daarnaast zullen we de 
fietskoerier vaker in het straatbeeld 
zien en nemen crowd-sourced 
methodes aan populariteit toe.  
 
Nieuwe crowd-sourced initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond, gezamenlijk zullen deze 
initiatieven 14% van de e-commerce pakketten gaan vervoeren. Welke initiatieven het gaan overleven is nu 
dan nog de grote vraag. 

Ruim 70% van de experts 

verwacht dat het marktaandeel van de 
Drone en de Delivery Robot beneden 
de 5% zal blijven. Een derde verwacht 
zelfs dat ze over vijf jaar nog helemaal 
niet ingezet gaan worden. Hoewel de 
eerste tests met Drones en Delivery 
Robots zijn uitgevoerd en enkele e-
commerce pakketten al als pilot bij de 
klant zijn afgeleverd zal er eerst nog 
meer aandacht besteed moeten worden 
aan het bewijs van aflevering en de 
leverbetrouwbaarheid.  

Naast nieuwe initiatieven zien de 
experts ook de e-commerce markt 
uitbreiden. Het aantal pakketten dat 
opgestuurd wordt vanuit een online 
veiling wordt steeds groter. Ook 
beginnen de kleinere bedrijfjes zich 

steeds meer als online consument te gedragen. De B2B afleveringen zijn aan het versnipperen waardoor de 
B2B en B2C markten versmelten. In plaats van het bestellen van één pallet in één keer, bestellen bedrijven nu 
steeds vaker hetzelfde product meerdere keren in kleinere volumes via een online website.  

  In de Shopping Tomorrow Expertgroep Innovatie & E-Fulfilment 
richten wij ons op innovatieve onderwerpen uit het e-Fulfilment 
programma van de Topsector Logistiek. Wij houden ons bezig met het 
vraagstuk:  Hoe ziet de e-Fulfilment van de toekomst eruit en waar 
moet je morgen al mee aan de slag gaan? 
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2 - Ontvangstmogelijkheden 
Hoe makkelijker het de klant gemaakt wordt, hoe meer ze online zullen bestellen. De aflevering van het pakket 

lijkt de nieuwe loyaliteit te worden.  

Nieuwe keuzemogelijkheden zorgen 

ervoor dat de experts verwachten 

dat de markt gaat versnipperen. De 

helft van de experts verwacht dat de 

consument over vijf jaar 8, 9 of 10 

ontvangstmogelijkheden heeft. 

Afhalen onderweg naar huis is in 

andere landen al succesvol maar 

wordt in Nederland minder ingezet. 

Er wordt van alles geprobeerd maar 

welk initiatief gaat het overleven?  

Het marktaandeel van onbemande leveringen zal aanzienlijk gaan stijgen (24%). Wat de techniek van 

onbemande levering ook is (pakketautomaat, pakketbox aan huis of in de kofferbak), het bewijs van aflevering 

is erg belangrijk. Veel vertrouwen in het goed organiseren van het afleverbewijs voor levering in de kofferbak 

is er niet, de meerderheid van de experts verwacht geen marktaandeel voor aflevering in de kofferbak in 2022. 

Ondanks alle nieuwe ontvangst-

mogelijkheden zijn de experts ervan 

overtuigd dat de consument het 

pakket nog steeds zo dicht 

mogelijk bij de voordeur wil 

ontvangen. De verwachting is dat 

de helft van de e-commerce 

pakketten in de directe omgeving 

van huis afgeleverd gaat worden.  

De experts schatten in dat de 

consument het allerliefste het 

pakket zelf thuis ontvangt (27%). 

Daarnaast laat men liever het 

pakket bij de buren bezorgen (10%) 

dan bij familie (2%) of een VIA Punt 

in de wijk (4%).  

De wens om het pakket thuis zelf 

aan te nemen wordt waarschijnlijk 

versterkt doordat bedrijven de bezorging integreren met extra diensten die over de drempel gedaan worden. 

De trefkans verhogen blijft daarom een punt van aandacht.  

 
 

Op weg van, naar of op het werk lijkt een goed alternatief te zijn. De experts verwachten dat een kwart 
van de e-commerce pakketten opgehaald gaan worden bij een bemand afhaalpunt.   

De experts verwachten dat 12% van de pakketten ontvangen gaat worden op kantoor in 2022. Echter wordt 

dit percentage ook weer erg hoog bevonden door diezelfde experts. Het ontvangen op kantoor lijkt juist meer 
en meer te worden ontmoedigd doordat het secretariaat niet zoveel pakketten wil en mag aannemen 

 

  

Product ophalen bij 3D printershop is genoemd als extra suggestie.  

 

Snelheid is een propositie die gekozen kan worden; onmiddellijke (psychologische) beloningen van online 
retail combineren met het gemak van online shoppen. Echter moet “next-day/same-day/next-hour delivery”, 
niet gezien worden ter vervanging van de huidige aflevermogelijkheden maar ter aanvulling op. De experts 
zien twee doelgroepen ontstaan, de klant die een snelle levering wil en de klant die de keus wil hebben waar 
en wanneer het pakket bezorgd gaat worden.  
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E-Global: Gezamenlijk Leren: Orders Beter Afhandelen in de Logistiek voor e-commerce.  

De vragenstukken die vanuit de Shopping Tomorrow Expertgroep besproken worden sluiten aan bij het E-
Global project dat vanuit de Rijksuniversiteit Groningen geleid wordt. Samen met de Fontys Hogeschool 
en 20 private partijen is er een innovatiecommunity voor e-commerce logistiek gevormd met als doel om 
nieuwe kennis te ontwikkelen die ook direct in de praktijk bruikbaar is. 

In het E-Global project wordt er onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor de versterking van Nederland als 
hotspot voor de distributie van e-commercezendingen naar andere landen. Om de nationale en internationale 
logistieke operaties te verbeteren wordt er ook gewerkt aan nieuwe efficiëntere en effectievere concepten voor 
omni-channel voorraadbeheer, magazijnontwerp, verpakkingen en bezorging. Naast economische aspecten 
wordt er ook gekeken naar duurzaamheid.  
 

 
 

3 - Vervoersmiddelen voor de lange afstand (van magazijn naar hub en tussen hubs)  

De markt van het lange afstandsvervoer van de e-commerce pakketten gaat sterk veranderen. 
 

De experts verwachten dat ook 
de vervoersmarkt voor het 
lange afstandsvervoer van e-
commerce pakketten gaat 
versnipperen.  

 
Anno 2017, is de inschatting dat 
de pakketvervoerder het 
grootste gedeelte van de e-
commerce pakketten vervoerd. 
De experts verwachten dat over 
vijf jaar een gedeelte van dit 

marktaandeel is overgenomen door andere partijen. Op welke manier dit gaat gebeuren is nu een vraag die de 
Shopping Tomorrow Expertgroep wil beantwoorden.   
 
De meerderheid van de experts 

verwacht in 2022 vier of meer 

verschillende vervoersopties voor het 
vervoeren van e–commerce pakketten 
over de lange afstand. 
 

7%, is de verwachting van de experts 

over het percentage e-commerce 

pakketten dat via een crowd-sourced 

initiatief over de lange afstand in 2022 

vervoerd gaat worden. 

Het grootste gedeelte van het markt-
aandeel van de pakketvervoerders lijkt 
te worden overgenomen door het 
"Transportbedrijf (via algemeen 
goederenvervoer)". 
 
 

 
De enquête is ingevuld door de experts van onze expertgroep (69% van de respondenten) en onder het publiek 
van de presentatie “de l(o)st mile” tijdens Shopping Today (31% van de respondenten). In de enquête wordt 
gevraagd om in te schatten wat het marktaandeel in 2022 zal zijn. Deze vraag is onderverdeeld in 3 categorieën, 
waarbij elke categorie op 100% uitkomt als alle opties worden opgeteld 


