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tools nodig gaan hebben. Daardoor kun je veel 
sneller inspelen op veranderingen, die altijd 
sneller komen dan je kunt verwachten.”

NEDERLANDSE KLANTEN
De komst naar Nederland heeft direct een aan-
tal grote klanten opgeleverd, zoals Swinkels, 
BrandMasters en Onlineverf.nl. Van Meel: 
“Bierconcern Swinkels is een goed voorbeeld 
van een bedrijf waarvoor we verder keken dan 
alleen naar e-commerce. We vliegen projecten 
altijd aan op basis van het businessplan. Swin-
kels wilde per brouwer een nieuwe site die 
shoppable is. Dat hebben we geregeld, met een 
korte time-to-market en mogelijkheden voor 
verdere integraties met marketplaces of het 
simpel toevoegen van nieuwe labels.” 

Het handige van BigCommerce is dat je klein 
kunt beginnen en samen met het platform 
geleidelijk groter kunt groeien. “Vaak zie je bij 
techplatforms dat je aanvankelijk slechts 60% 
van de functionaliteiten gebruikt, maar wel 
voor 100% betaalt. Bij ons is dat niet nodig. Je 
kunt een basispakket afnemen en daar extra 
features aan toevoegen zodra je ze nodig hebt. 
Denk daarbij aan cms, payment, PIM of mar-
keting automation. Ons advies: voeg een 
dienst pas toe als je eraan toe bent, als je er 
ook echt een businesscase voor hebt.” <

kent dat klanten een lock-in voorkomen door 
BigCommerce uit te breiden met andere pro-
ducten. Wat wij hebben gebouwd is ‘open 
SaaS’, waarbij wij het beste van beide werelden 
combineren. Ons eigen platform wordt 
gecombineerd met de diensten van meer dan 
achtduizend implementatie- en techpartners.”
Het grote voordeel van open SaaS is dat klan-
ten extra functionaliteiten met één muisklik 
kunnen toevoegen. “Zo bieden we maximale 
flexibiliteit, zeker voor bedrijven die naarmate 
ze groter groeien ook meer specialistische 

‘WIJ KIJKEN VERDER  
DAN PUUR E-COMMERCE’

JEROEN VAN MEEL

MET EEN NASDAQ-NOTERING IS BIGCOMMERCE ECHT EEN GROTE SPELER IN E-COMMERCE, MAAR TOT  
VORIG JAAR HAD HET BEDRIJF NOG GEEN KANTOOR IN NEDERLAND. REDEN GENOEG VOOR JEROEN VAN  
MEEL, REGIOMANAGER BENELUX, OM HET GASPEDAAL FLINK IN TE TRAPPEN. “ONS PLATFORM GROEIT  
MEE MET DE KLANT.”

H
et Amerikaanse techbedrijf  
BigCommerce is actief in 150 landen, 
maar volgens Van Meel maakt het een 
groot verschil dat je zelf aanwezig bent 

in een land. “Op deze manier kunnen we klan-
ten en partners echt op maat bedienen”, zegt 
de Country & Sales Lead Benelux, die zelf de 
allereerste ‘hire’ was in Nederland. “Het mooie 
van ons platform is dat het van toepassing is 
op alle businesses: van groot tot klein, van 
multinational tot mkb’er. Daardoor kan het 
platform met de klant blijven meegroeien.”

OPEN PLATFORM 
BigCommerce faciliteert e-commerce met 
SaaS-diensten waarmee bedrijven hun web-
shop kunnen bouwen, maar ook hun betalin-
gen, (content)marketing, hosting, beveiliging 
en zoekmachine-optimalisatie regelen. “Wij 
werken daarbij partner-first”, legt Van Meel 
uit. “Het open karakter van ons platform bete-
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