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T OM omnichannel mana-
gement zorgt ook voor
maatschappelijk rende-
ment. Van de 35 mede-

werkers van het bedrijf komen
er vijftien uit categorieën die
doorgaans minder gemakkelijk
een baan vinden: arbeidsgehan-
dicapten en 40-plussers.

Het bedrijf behaalde er een
tweede plaats mee in de verkie-
zing van Brabants werkgever
met een maatschappelijk hart,
opgezet door expertisecentrum
BESO.

„Ik heb sociaal ondernemen
altijd heel belangrijk gevonden”,
zegt Tom te Riele, die al sinds
2007 een samenwerking heeft
met sociale werkvoorzieningbe-
drijven. „Als je mensen de kans
geeft en zorgt voor een goede be-

geleiding dan krijg je daar heel
veel voor terug. Je ziet ze
groeien, zowel privé als zakelijk.
Dat is heel mooi om te zien.”

De aard van het werk in het
distributiecentrum in Bladel is
ook geschikt voor de populatie
waar het bedrijf uit wil putten.

„We hebben een orderpicker
die heel gestructureerd is, tegen
autisme aan. Hij heeft specifieke
kwaliteiten waar we heel blij
mee zijn. Hij werkt heel netjes.
Ik zou willen dat iedereen het
zo zou doen als hij.”

Bewust, zegt Te Riele ook,
heeft hij op een aantal sleutelpo-
sities medewerkers van boven
de 40 geplaatst. „Ze hebben al
een arbeidsverleden en een goe-
de mentaliteit. Mensen van 45
jaar komen hier op een sollicita-

tiegesprek heel zenuwachtig bin-
nen. Ik zeg dan: ik vind het fijn
dat je zo oud bent. Dan zie je ze
glunderen en is het ijs gebro-
ken.”

Te Riele geniet als hij de 57-ja-
rige medewerkster die hij net
een vast contract heeft gegeven
met een laptop tussen de stellin-
gen in de weer ziet.

„Ze had een week geleden
aangegeven bang te zijn voor
haar toekomst. Ze had maar een
jaarcontract dat in juli zou aflo-
pen. Wettelijk hadden we haar
nog twee keer een tijdelijk con-
tract kunnen aanbieden, maar
daar hebben we niet voor geko-
zen. Ze doet haar werk zeer ge-
motiveerd en is goed voor ons
bedrijf. Dan zijn we ook goed
voor haar.”

door Peter Scholtes
e-mail: p.scholtes@ed.nl

H
ij is de verper-
soonlijking van
het moderne win-
kelen, Tom te Rie-
le uit Bladel.

Het 35 mede-
werkers tellende, snelgroeiende
bedrijf van de 32-jarige onderne-
mer heet TOM omnichannel ma-
nagement. Dat staat voor winke-
len via alle mogelijke kanalen, in
de echte en in de virtuele wereld.
Hij was in 2008 zijn tijd vooruit
door ook Marktplaats te gebruiken
om fietsen aan de man en vrouw
te brengen.

Nu heeft zijn fietsenwinkel Gi-
ga Bikes in Tilburg een grote kof-
fiehoek, en op de achterplaats kun-
nen fietsen worden uitgepro-
beerd. De winkel is tegelijkertijd
afhaalpunt voor webshoppakket-
ten van DHL.

Daarnaast heeft Te Riele ver-
schillende webshops en een distri-
butiecentrum in Bladel waar
50.000 verschillende producten
liggen opgeslagen. De fietsen
waar het mee begon, hebben gezel-
schap gekregen van vooral heel
veel accessoires en onderdelen
voor de fiets, van reflectoren tot
tassen en gereedschap. Ook speel-
goed, sport- en vrijetijdskleding
en fitnessapparatuur zijn aan het
assortiment toegevoegd.

Te Riele verkoopt via zijn web-
winkels zowel aan de groothandel
als aan de consument. De Albert
Heijn in Bladel dient als afhaal-
punt waar zich wekelijks naar zijn
zeggen duizend particuliere klan-
ten uit de verre regio melden voor
hun bestelling.

Het verhaal over zijn eerste
stappen als winkelbedrijf op inter-
net is anekdotisch. De familie Te
Riele toog met de caravan naar
Spanje. Tom vertelde vader Ron,
voormalig eigenaar van Biretco,
een franchisebedrijf in fietsen,
over zijn advertentie voor overjari-
ge modellen fietsen op Markt-
plaats. Pa zag er weinig in, totdat
in Spanje het ene na het andere
mailtje van een koper op de tele-
foon verscheen. „Van de twintig
fietsen had ik er twaalf binnen 48
uur verkocht. Het bleek een
mooie ingeving.”

Pa Te Riele is nog steeds spar-
ringpartner, maar zit niet in de
zaak. Zoon Tom begon ‘met een le-
ninkje van de Rabobank in Bla-
del’. Op zijn 21e waagde hij de
sprong, na de havo, een jaar com-
merciële economie, twee Schoe-
vers-opleidingen en een jaar in de
verkoop van vrachtwagenbanden
bij Michelin. „Ik dacht: ik ga het

gewoon proberen.”
Met elk jaar een groei ‘in de

dubbele cijfers’ nadert zijn bedrijf
de Twinkle top 100 van grootste
online verkopers in Nederland,
zegt Te Riele. „Die stappen we vol-
gend jaar binnen.” Dat zou beteke-
nen dat een jaaromzet van 5 mil-
joen euro is bereikt.

Te Riele noemt groei ‘helemaal
niet belangrijk’. „Een goed rende-
ment halen, met tevreden perso-
neel. Dat drijft me.”

Maar met de toename van het

aantal bezoekers via internet gaat
het dermate hard dat het niet an-
ders kan dan dat zijn webshops
profiteren. Te Riele hanteert daar-
voor een eigen concept. Hij heeft
zijn 50.000 artikelen op voorraad
in Bladel. Dat is tegen de trend
die voorschrijft dat voorraad hou-
den geld kost en uit den boze is.

„Voor mij is het een bewuste
keuze. We zijn onderscheidend
en hoeven geen ‘nee’ te verkopen.
Wat voor half 5 is besteld, wordt
de dag erna bezorgd. Ik wil dat de

producten ook volgens onze kwali-
teitsnormen worden afgeleverd.
We zorgen er zelf voor dat de arti-
kelen netjes worden verpakt. En
we laten het vervoer uitvoeren
door DHL, omdat dat bedrijf
werkt met eigen chauffeurs.”

Automatisering zorgt er voor
dat van elk van de 50.000 artike-
len kan worden bijgehouden hoe
ze verkopen. Na een bepaalde tijd
in het assortiment te hebben mee-
gedraaid, volgt automatisch een
mailtje dat het tijd is voor een eva-

luatie: is het artikel een blijvertje
of niet?

Via de webshops worden de ar-
tikelen verkocht in 27 landen. Te
Riele wil in een aantal landen na-
drukkelijker aanwezig zijn, met
een specifieke website, een klan-
tenservice en lokaal retouradres.
Continue onderzoek naar waar de
klanten vandaan komen, moet hel-
pen de landen te selecteren die
het eerst kunnen worden betre-
den.

Een andere denkbare richting
is het openen van meer fysieke
winkels, zou je zeggen. „We heb-
ben gekeken naar een speelgoed-
winkel”, beaamt Te Riele. „Maar al-
le cijfers geven aan dat het rende-
ment van fysieke winkels tot
bijna nihil is gedaald. Online is de
groei 40 procent. Of we een win-
kel gaan openen voor het promo-
ten van het assortiment in sport
en kleding gaan we nog onderzoe-
ken.”

TOM Omnichannel Management
verwacht volgend jaar de top-100
van grootste online verkopers te
halen met een omzet van 5 miljoen
euro.

‘Je ziet mensen groeien,
zowel privé als zakelijk.
Dat is heel mooi om te
zien’
Tom te Riele directeur
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� Tom te Riele in het distributiecentrum in Bladel, waar 50.000 verschillende producten op voorraad liggen. foto Irene Wouters

Bladelnaar Tom te Riele was zijn tijd vooruit met de combinatie van verkoop in een fysieke winkel
en via internet. Zijn ‘TOM omnichannel management’ groeit elk jaar met dubbele cijfers.

TOM scoort met winkelen 2.0

Ruim baan voor oudere
en arbeidsgehandicapte


