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Lancering van de 
e-Fulfilment Hub

Daarom lanceren negen organisaties de e-Fulfil-
ment Hub. Deze Hub richt zich op het positioneren 
van Midden-Limburg als dé e-Fulfilment regio van 
Noordwest-Europa voor pan-Europese logistiek. 
Specifiek richt de organisatie zich op het aan-
trekken van kleine- tot middelgrote webshops die 
Europees willen expanderen. De organisatie gaat 
dit doen middels het verenigen, verdiepen en ver-
spreiden van kennis en kunde rondom e-fulfilment. 
Daarnaast zet de organisatie zich in om verbindin-
gen te leggen met relevante organisaties in de re-
gio om zo de totaalpropositie verder te versterken. 

De e-Fulfilment Hub gaat periodiek kennisrappor-
tages en whitepapers delen over voor pan-Europe-
se e-fulfilment relevante zaken zoals cut-off tijden, 
the last mile, douane en ICT en e-commerce. Deze 
inzichten worden gebaseerd op (literatuur)studie 
van studenten en docenten van de e-fulfilment mi-
nor van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek 
alsmede op de uitkomsten van kennissessies waar-
aan bedrijven, organisaties en studenten kunnen 
deelnemen. Hiermee wordt het groeipotentieel van 
de organisaties en hun e-fulfilment expertise ver-
groot en dit stimuleert de regionale economische 
groei en werkgelegenheid.

De e-Fulfilment Hub bestaat uit de organisaties 
Dimass Group, Exitable, Fontys Hogeschool Tech-
niek en Logistiek, Gilde Opleidingen, HC Distributie, 
Moonen Packaging, VidaXL, Wetron en BlueHub. 
Het initiatief wordt intensief ondersteund door het 
Keyport2020-programma. Organisaties die inte-
resse hebben om aan te sluiten bij de e-Fulfilment 
Hub kunnen zich melden via de website www.
efulfilmenthub.nl. 

Midden-Limburg is the place 
to be voor e-Fulfilment

De regio Midden-Limburg is bij uitstek relevant 
voor e-fulfilment activiteiten. Geografisch hebben 
e-fulfilment bedrijven de beste uitgangspositie om 
producten door heel Europa te versturen. Vanwege 
de gunstige geografische ligging is het uiterste be-
stelmoment voor de consument substantieel later 
vergeleken met bestellingen die gedaan worden bij 
webshops die hun e-fulfilment activiteiten uitvoe-
ren vanuit bijvoorbeeld Brabant of Amsterdam. 

e-Fulfilment

e-Fulfilment is booming! Naar verwachting verdubbelt tot 2020 het aantal pan-Europese online 
business-to-consumer transacties binnen de Europese Unie. Dit komt neer op liefst 30% van het totaal aantal 
online business-to-consumer transacties.

Nu bestellen, Nu in huis! 

We leven in een 24-uurs economie. Consumenten 
bestellen op elk moment van de dag producten bij 
webshops. Bestellingen waar zij het liefst diezelfde 
dag nog over willen beschikken. Dit maakt snelle 
levering, waar de consument ook woont of werkt, 
essentieel. En dat is waar e-fulfilment om draait: 
het gehele logistieke proces dat in werking treedt 
op het moment dat de klant zijn winkelmandje 
aan de online kassa afrekent en dat ervoor moet 
zorgen dat die klant het product daadwerkelijk in 
handen krijgt.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op 
www.e-Fulfilmenthub.nl. 
Tevens kunt u zich aanmelden voor de 
nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar 
info@e-Fulfilmenthub.nl. 
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