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E-COMMERCE TEKSTEN : Maarten van Vliet
 BEELDMATERIAAL: Natch

Unieke samenwerking 
                     brengt natuursteen-
handelaar naar 
hoger niveau

>>Stoneasy.com, een spin-off van Beltrami Natuursteen, is het nummer 1 plat-
form in Europa om natuursteen online aan te kopen. Om die toppositie te 
behouden, werkt de innovatieve natuursteenimporteur op een heel aparte 
manier samen met Natch, ontwikkelaar van e-business oplossingen voor gro-
te en middelgrote B2B ondernemingen. Een gesprek met zowel Stoneasy.
com als Natch over deze bijzondere relatie.

DistriSort Sorteeroplossingen

Eén oplossing voor: E-commerce, retouren, inkomende en uitgaande 
goederen en cross-docking.

DistriSort Projects B.V. | De Boomgaard 2 | 1243 HV ‘s-Graveland | The Netherlands | www.distrisort.com

E-commerce sorteeroplossingen

Geschikt voor grote & kleine E-tailers en retailers.

Foto: fashion distributiecentrum retail + E-Commerce in Utrecht
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B2B E-COMMERCE
Via een online platform verbindt Stone-
asy.com een vijftiental natuursteengroe-
ves wereldwijd aan zo’n 130 B2B klanten, 
zoals bouwhandels en natuursteenver-
werkers uit dertien landen. “Omdat onze 
toenmalige applicatie geen uitbreidingen 
en verbeteringen toeliet, zijn we op zoek 
gegaan naar een nieuwe partner die wel 
met ons kan meegroeien en vooral mee-
denken,” zegt Bram Callewier, General 
Manager bij Stoneasy. “Al snel bleek dat 
het ontwikkelen van een volledig nieuwe 
applicatie de enige juiste oplossing was. 
Initieel hebben we het ontwikkelingstra-
ject met Natch traditioneel aangepakt, 

met een analyse van de benodigde func-
tionaliteiten en technieken waarop Natch 
vervolgens een nieuwe applicatie kon 
ontwikkelen en opleveren.”

E-BUSINESS ANALIST
“Kort na de succesvolle oplevering van 
het nieuwe platform wilden we al snel 
zaken uitbreiden en toevoegen,” vervolgt 
Bram. “Dat verliep in het begin wat wan-
ordelijk. Op een gegeven moment zagen 
we door het bos de bomen niet meer. 
Nieuwe functionaliteiten werden vanuit 
Stoneasy niet grondig genoeg beschre-
ven, zodat de oplossing uiteindelijk ook 
niet het gewenste resultaat opleverde Er 

moest dus iets veranderen, daar waren 
we beiden van overtuigd. Natch kwam 
vervolgens met het plan om de samen-
werking op een andere manier in te ste-
ken. Zij stelden een business analist aan 
die de vertaalslag maakt tussen ons als 
vragende partij en Natch als ontwikkelaar. 
Zodoende kwam Karel Dries in de picture. 
Hij analyseert en beschrijft onze noden 
tot in detail en toetst die vervolgens met 
de developers af.”

SNEL SCHAKELEN
De reden om op die manier te werken is vol-
gens Sven Bries van Natch omdat het plat-
form van Stoneasy heel snel moet kunnen 

evolueren. “Met een klassieke projectwer-
king is dat bijna niet mogelijk en kun je niet 
zo snel bijsturen. Dat is de reden waarom we 
zijn overgeschakeld naar dit nieuwe model 
van samenwerken.” Karel Dries van Natch 
licht de manier van samenwerken verder 
toe: “We werken met een digitale tool – Trel-
lo – waarop Stoneasy heel gemakkelijk kan 
aangeven welke nieuwe features ze wensen 
te implementeren en deze ook kan priorite-
ren. Vervolgens analyseren we die ideeën en 
worden ze verder uitgewerkt en beschreven, 
zodat onze developers ermee aan de slag 
kunnen. De iteraties volgen elkaar vlug op. 
Uiteindelijk zullen we aan een tempo van 
twee tot drie weken werk per versie komen. 

KOSTEN-BATEN ANALYSE
Zo heeft Stoneasy zicht op wat de status is 
van de nieuwe features en wanneer de im-
plementatie kan plaatsvinden. Bram vult aan: 
“Elk idee dat ons te binnen schiet of dat we 
via onze klanten bekomen en we nuttig vin-
den, plaatsen we op Trello. Aan de hand van 
een analyse – samen met Karel – bekijken we 
of het ook een goed idee is. Een belangrijke 
toets is de kosten-baten analyse. Sommige 
zaken lijken fantastisch te zijn, maar de kos-
ten moeten wel opwegen tegen het extra 
gemak voor de klant of meeromzet. Blijkt 
dat niet zo te zijn, dan worden de ideeën 
gearchiveerd.” Sven: “Behalve van klanten en 
Stoneasy zelf, komen ideeën ook van Natch, 

zoals optimalisaties rond performantie of se-
curity. Ook die worden in Trello geplaatst en 
gerangschikt volgens belangrijkheid. 

“De kracht van deze samenwerking is dat 
we ons platform heel flexibel en op een ge-
controleerde manier naar een hoger niveau 
kunnen tillen,” zegt Bram. “Ons doel is dat 
het platform als een geoliede machine blijft 
werken, zodat klanten altijd met plezier bij 
ons bestellen en de prijs van ondergeschikt 
belang is. De samenwerking met Natch ver-
loopt op basis van een jaarcontract.” Sven 
tot besluit: “We zien Stoneasy meer als een 
partner dan als klant. Dat is ook nodig om 
zo kort op de bal te spelen.”    I  <
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"De kracht van deze samenwerking is 
dat we ons platform heel flexibel en 
op een gecontroleerde manier naar 
een hoger niveau kunnen tillen"


