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Kerncijfers Topsector Logistiek

Directe logistieke activiteiten

• Toegevoegde waarde:  55,0 miljard euro
• Werkgelegenheid:  813.000 arbeidsjaren
• Productiewaarde:  125,8 miljard euro

1  Transport en overslag
•  Toegevoegde waarde:  29,3 miljard euro
•  Werkgelegenheid:  433.000 arbeidsjaren
•  Productiewaarde:  67,8 miljard euro

2  Opslag en warehousing
•  Toegevoegde waarde:  14,4 miljard euro
•  Werkgelegenheid:  212.000 arbeidsjaren
•  Productiewaarde:  33,3 miljard euro

4  Ketenregie/SCM
•  Toegevoegde waarde:  11,3 miljard euro
•  Werkgelegenheid:  168.000 arbeidsjaren
•  Productiewaarde:  24,7 miljard euro

Indirecte logistieke effecten

• Toegevoegde waarde:  11,8 miljard euro
• Werkgelegenheid:  121.000 arbeidsjaren
• Productiewaarde:  17,0 miljard euro

3  VAL en VAS
•  Toegevoegde waarde:  2,2 miljard euro
•  Werkgelegenheid:  34.000 arbeidsjaren
•  Productiewaarde:  3,6 miljard euro

5  Supportactiviteiten
•  Toegevoegde waarde:  9,6 miljard euro
•  Werkgelegenheid:  86.000 arbeidsjaren
•  Productiewaarde:  13,3 miljard euro
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Dit is alweer het derde resultatenboek van de Topsector 
Logistiek. Sinds het vorige resultatenboek zijn er binnen 
de Topsector Logistiek weer veel bijzondere samenwer-
kingen aangegaan en resultaten geboekt. We hebben 
met de gouden driehoek van bedrijven, kennisinstel-
lingen en overheid hard gewerkt aan innovaties die 
Nederland als ‘Gateway to Europe’ nóg beter op te kaart 
zetten. Nederland heeft dit jaar zelfs de eerste plek 
bemachtigd in de ‘Markenstudie Image-Ranking’ van 
de VerkehrsRundschau, waarin onder andere het imago 
van belangrijke Europese logistieke locaties wordt 
onderzocht. Dit resultatenboek bevat projecten van Pro-
grammasecretariaat Connekt, TKI Dinalog, TNO en NWO. 
Aansprekende resultaten die in 2015 zijn gerealiseerd, 
hebben we voor u gebundeld in deze editie.  

De Topsector Logistiek focust op leren, op continue inno-
vatie en op het behalen van resultaten. De samenleving 
verandert immers in hoog tempo door alle (digitale) 
ontwikkelingen. Bedrijven zijn gebaat bij innovatie. 
Dat geldt niet alleen voor grote bedrijven, maar zeker 
ook voor mkb-bedrijven. Binnen de Topsector Logistiek 
loopt daarom een aantal projecten speciaal voor het 
mkb, zoals de SMILE-projecten. In deze projecten wordt 
kennis die al beschikbaar is ook ontsloten voor het mkb. 
Steeds weer blijkt dat ook kleine veranderingen grote 
positieve gevolgen kunnen hebben.

De ontwikkelingen in de samenleving hebben gevolgen 
voor iedereen die in de logistiek werkt. Daarom zetten 
we ons ervoor in dat er voldoende getalenteerde men-
sen in de logistiek willen werken, en faciliteren we dat 
die mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. In decem-
ber ben ik benoemd tot centrale portefeuillehouder van 
de Human Capital Agenda voor alle Topsectoren en het 
komend jaar zal ik me daar hard voor gaan inzetten. 

Nederland is een open economie: we leven van oudsher 
van de internationale handel en zijn daardoor een belang-
rijke speler in de wereldeconomie. Onze logistieke kracht 
uit zich in veel meer branches dan transport en logistiek 
alleen. Een mooi voorbeeld daarvan is de ContainerMo-
nitor, een samenwerking tussen GroentenFruit Huis, NLIP, 
Portbase en Informore. De gerealiseerde samenwerking is 
een schoolvoorbeeld van sector-overschrijdende samen-
werking waarbij zowel Topsector Tuinbouw & Uitgangsma-
terialen als Topsector Logistiek zijn betrokken en waarbij 
het bedrijfsleven tot wel tien miljoen euro per jaar kan 
besparen. 

Leefbaarheid en bereikbaarheid zijn belangrijke thema’s 
voor Nederland. Om deze waarden te bevorderen, 
bundelen we zoveel mogelijk krachten met al bestaande 
initiatieven. Dat heeft er toe geleid dat er in 2015 is 
besloten om Stadslogistiek op te nemen in de actie-
lijnen door aan te sluiten op de Green Deal Zero Emissie 
Stadslogistiek. Het streven is om in 2025 de stadscentra 
emissievrij te beleveren. Daarvoor worden Living Labs 
opgezet, in dit resultatenboek leest u meer over het 
Living Lab Maastricht. 

De Nederlandse logistiek is van topkwaliteit! Onze haven 
behoort tot de wereldtop, onze Douane is uitstekend, de 
logistiek van het achterland is effi ciënt georganiseerd, 
we zijn koploper op het gebied van synchromodaliteit en 
onze stadslogistiek kan bijna tot op de minuut precies 
aan de voordeur afl everen. Onze uitdaging is te blijven 
innoveren om onze positie ook in de toekomst vast te 
houden. Het topteam, en ik dus ook, is zeer gemotiveerd 
om komend jaar met de hele logistieke sector weer een 
stap vooruit te maken! 

Aad Veenman
Boegbeeld van Topsector Logistiek

Topsector Logistiek

Voorwoord

Aad Veenman

Boegbeeld van Topsector Logistiek
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Topsector
Logistiek
Logistiek omvat alle kennis die nodig is om 
goederen- en informatiestromen te plannen, 
organiseren, uit te voeren en te besturen. Van grond-
stof tot eindproduct. Met een toegevoegde waarde 
van 53 miljard euro per jaar en 646.000 arbeids-
plaatsen is de logistiek van groot economisch belang 
(BCI/TNO, 2012). Daarnaast ondersteunt de sector 
de andere (top)sectoren. 

In 2010 startte het toenmalige kabinet Rutte I met 
het topsectorenbeleid. Het kabinet wil topsectoren 
waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker 
maken. Logistiek is één daarvan, omdat de sector nu 
al een sterke positie en groeimogelijkheden heeft. 
Nederland heeft dit jaar zelfs de eerste plek bemach-
tigd in de ‘Markenstudie Image-Ranking’ van de 
VerkehrsRundschau, waarin onder andere het imago 
van belangrijke Europese logistieke locaties wordt 
onderzocht. Het topsectorenbeleid houdt in dat de 
overheid samen met bedrijven en de wetenschap 
gericht in de sector investeert.  

Innovatie
Wereldwijd stellen klanten hoge eisen aan trans-
portkwaliteit en logistieke dienstverlening. Het 
vervoer moet bijvoorbeeld zo duurzaam en snel 
mogelijk zijn. De Topsector Logistiek springt op deze 
ontwikkeling in om zo uit te groeien naar een inter-
nationale toppositie in 2020. Innovatie is noodzake-
lijk om die ambitie te bereiken. Om deze innovatie te 
stimuleren werken Programmasecretariaat Connekt 
en TKI Logistiek (TKI Dinalog, NWO en TNO) samen 

om publiek-private samenwerking in de logistiek tot 
stand te brengen. Ook zorgen ze voor het vermarkten 
en overdragen van de opgedane kennis, ervaringen 
en resultaten.  

Partijen
In de Topsector Logistiek werken veel partijen 
samen, zoals verladers, logistiek dienstverleners 
havenbedrijven, transportbedrijven, rederijen, 
kennisinstellingen en overheid. De activiteiten van 
deze groepen dragen volop bij aan de krachtige 
internationale positie van Nederland. Met slechts 
0,25% van de wereldbevolking en 1% van de 
wereldproductie verzorgt Nederland toch 3,7% van 
de wereldhandel.

Ambitie
De Topsector Logistiek wil maximaal bijdragen 
aan het versterken van de internationale concur-
rentiepositie van Nederland. Het Topteam heeft een 
Actieprogramma (Partituur naar de Top) opgesteld 
waarin de ambitie van de Topsector is vastgelegd: In 
2020 heeft Nederland een internationale toppositie 
(1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als 
ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activi-
teiten en (3) als land met een aantrekkelijk innova-
tie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek 
bedrijfsleven.

Deze ambitie wordt ingevuld door elf acties. In dit 
resultatenboek staan deze elf acties beschreven met 
bijbehorende projecten. 

Topsector Logistiek
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Facts & Figures

Er is werk voor 646.00 mensen in de 
logistiek.

Met 1.633.000 ton vracht staat 
Schiphol op de vierde plaats qua 
vrachtvervoer. 
(bron: feiten/cijfers Schiphol)

Rotterdam is de grootste goederen-
haven van Europa, Antwerpen staat op de 
tweede plaats. Internationaal staat Rotterdam op de 
8e plaats, achter 6 Chinese havens en een uit 
Singapore.  (bron: Port of Rotterdam) 

In 2014 werd in totaal 39.367.000 ton 
per trein vervoerd. 
(cijfers CBS)

In Nederland is 6.261 km vaarlengte 
beschikbaar. 
(cijfers CBS)

In 2014 werd in totaal 52.726.000 ton per 
pijpleiding vervoerd. 
(cijfers CBS)
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Wat is het
NLIP?

Onder de vlag van het NLIP zet een groep betrokken 
stakeholders zich in om gezamenlijk de logistieke 
sector in Nederland effi ciënter te maken door middel 
van het delen van data. 

Daarmee wordt ernaar gestreefd om:
• Her-invoer van data te voorkomen
• Optimalisatie in logistieke ketens te faciliteren
• Data maximaal beschikbaar te maken
• Toonaangevend te zijn in Europa

De betrokken Mainports, overheidsinstanties, Port 
Community Systemen, koepelorganisaties en andere 
logistieke/ICT-partijen werken via drie pijlers toe naar 
barrière-loos data delen:
•  Ontwikkelen van nieuwe technologie: in plaats van 

het inmiddels klassieke ‘brengen’ van data naar 
centrale platforms, ontwikkelen we technologieën 
waarmee we het ‘halen’ van informatie bij de bron 
faciliteren. Bestaande dilemma’s met betrekking tot 
beveiliging van data, authenticatie en autorisatie 
worden daarbij opgelost;

•  Ontwikkelen van nieuwe vormen van samenwer-
king in de keten; barrière-loos data delen vraagt 
om nieuwe samenwerkingsvormen, het creëren of 
versterken van onderling vertrouwen, juridische 
afspraken, co-creatie, afspraken over het delen van 
behaalde (effi ciency)winst in de keten (gainsharing);

•  Uitvoeren van concrete pilotprojecten; in de praktijk 
worden nieuwe herbruikbare concepten en techno-
logieën ontwikkeld en getest, zodat deze vervolgens 

Topsector Logistiek

over de hele breedte van de logistieke sector 
hergebruikt kunnen worden.

Resultaten 
•  Value Engineers heeft een app ontwikkeld die 

vraag en aanbod van transport combineert met 
actuele locaties van vrachtwagens. Dit biedt de 
mogelijkheid om lading te combineren, beladings-
graad te verhogen en daarmee effi ciënter transport 
te realiseren;

•  Cargonaut en Portbase hebben opdracht gekregen 
hun Port Community Systemen aan passen en aan 
te sluiten op het Air/ Maritime Single Window van 
de overheid. Dit zorgt ervoor dat meldings-
formaliteiten van inkomende en uitgaande schepen 
en vliegtuigen via één loket gaat verlopen;

•  TLN Consultancy heeft opdracht gekregen bedrij-
ven te helpen bij het implementeren van de eerder 
ontwikkelde berichtenstandaard voor stadslogistiek 
bij StadsDistributieCentra en de daarmee samen-
werkende transporteurs;

•  ZET Solutions heeft samen met een aantal andere 
partijen opdracht gekregen om in een praktijkproef 
de door TLN ontwikkelde logistieke berichtenstan-
daard te koppelen aan de digitale standaarden in 
de bouwsector.
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Toon en Teken 
Interface 

In de logistieke sector is de vrachtbrief de basis voor 
opdrachtverlening en facturatie. Er zijn ontwikkelin-
gen gaande om papieren vrachtbrieven te vervan-
gen door elektronische vrachtbrieven en daarvan 
afgeleide elektronische facturen. De Topsector 
Logistiek heeft om die reden in mei 2015 de vraag 
aan de markt gesteld om een standaard interface te 
ontwikkelen tussen de berichtstandaarden van de 
elektronische vrachtbrief enerzijds, en boordcompu-
ters plus smartphones anderzijds. Deze interface zal 
ook getest en geïmplementeerd worden. Doel is dat 
alle boordcomputers en smartphones, onafhankelijk 
van het type, kunnen werken met de elektronische 
vrachtbrief. 

Winnaar
Transfollow BV heeft deze opdracht gewon-
nen. De pilot houdt in dat door leveranciers van 
boordcomputers en hun klanten (de vervoerders) 
een pilotomgeving wordt gedefinieerd, waarbij 
de goederenstromen door de digitale vrachtbrief 
worden ondersteund. De pilot zal een ‘Toon en Teken 
component’ (lees: interface) opleveren, die conform 
verwachting – performance, gebruikersgemak, fout-
loos, etc. – presteert en die gebruikers goed kunnen 
begrijpen en toepassen. 

NLIP library
De ontwikkelde standaard interface wordt na afloop 
van de pilot en tests gepubliceerd in de NLIP library 
(www.nlip.org/bibliotheek), zodat iedereen hier vrij 

gebruik van kan maken. Zeker gedurende de eerste 
jaren kunnen er door gebruik implementatieknel-
punten ontstaan. Ook zullen er bedrijven zijn die 
de standaard gaan toepassen en specifieke vragen 
hebben over de interface. Daarom zal Transfollow 
ook het beheer van de interface uitvoeren. 

Topsector Logistiek 15Topsector Logistiek

Doorbraak 
binnen 
agrologistiek 
door koppelen 
van systemen
Op 1 december 2015 lanceerde Loek Hermans, boeg-
beeld van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 
in Rotterdam de nieuwe Containermonitor. Dit platform 
koppelt gegevens van tientallen partijen die betrokken 
zijn bij transport, op- en overslag van containers. Het 
bedrijfsleven kan hiermee ongeveer honderd euro per 
container besparen, oplopend tot tien miljoen euro per 
jaar. Een doorbraak dus voor het bedrijfsleven.

Initiatief voor dit project komt van GroentenFruit Huis 
(voorheen Frugi Venta), NLIP, Portbase en Informore. De 
gerealiseerde samenwerking is een schoolvoorbeeld 
van sectoroverschrijdende samenwerking waarbij 
zowel Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen als 
Topsector Logistiek zijn betrokken.  Voor dit project, 
tevens onderdeel van het EZ-doorbraakproject ‘Infor-
matieplatformen in Topsectoren’ worden de systemen 
van GroentenFruit Huis, belangenorganisatie voor 
groenten en fruit, en het Port Community System van 
Portbase middels het L2 platform van Informore aan 
elkaar gekoppeld. Het is een doorbraak dat B2B op 
deze manier informatie deelt. Loek Hermans, boeg-
beeld van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, 
maakte van de gelegenheid gebruik een appèl te doen 

op de overheid. “De sector geeft hiermee aan dat ze 
klaar staat en vooruit wil. We nodigen de overheid uit 
om eveneens aan te haken bij de mogelijkheden die 
het koppelen van deze systemen biedt.”

Hogere effi ciency
“In de huidige situatie is bij groente- en fruit-
exporteurs veelal één medewerker fulltime bezig met 
het verzamelen van stukjes informatie over een lading 
groente of fruit, om deze vervolgens weer te koppelen 
tot een overzichtelijk geheel”, aldus Peter Verbaas, 
adjunct directeur van GroentenFruit Huis. “In plaats 
van heel veel telefoontjes, is de informatie nu beschik-
baar op één scherm. Bedrijven kunnen hiermee niet 
alleen direct besparen, maar het leidt tevens tot meer 
transparantie, betere traceerbaarheid en een hogere 
effi ciency in het vervolg van het importproces.”

Wat doet het platform?
De informatie die betrokken partijen, zoals rede-
rijen, terminals, douane en in later stadium ook de 
inspectiediensten, delen op dit platform maakt het 
voor bedrijven mogelijk om tientallen losse stukjes in-
formatie, tegen een geringe vergoeding, overzichtelijk 
in één scherm te raadplegen. “Het vraagt moed van de 
betrokkenen om informatie te delen met derden die  
zij zelf niet altijd persoonlijk kennen”, aldus Michiel 
Haarman, programmamanager van NLIP.  “We zijn blij 
dat zo veel partijen het lef hebben verder te kijken dan 
hun eigen bedrijfsbelang waardoor we als sector een 
grote effi ciencyslag kunnen maken en als Nederlandse 
agrologistieksector onze voorsprong kunnen behou-
den.” Portbase wil van de Nederlandse havens de slim-
ste van Europa maken. “Dat kunnen we niet alleen”, 
aldus Iwan van der Wolf, managing director Portbase. 
“Daarom zijn we voortdurend op zoek naar vooruitstre-
vende en innovatieve projecten zoals deze.”

Bekijk hier het 

fi lmpje over de 

containermonitor:
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SYNCHRO
MODAAL

TRANSPORT

2
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Wat is 
Synchromodaal 
Transport?
Synchromodaal Transport is multimodaal vervoer 
waarbij de verlader de beschikbare vervoermiddelen 
naast elkaar inzet, of de beslissing over de inzet 
van de vervoersmiddelen aan een dienstverlener 
overlaat. Die kiest, binnen afgesproken grenzen, welk 
vervoermiddel voor welk traject gebruikt wordt. De 
goederen komen op de afgesproken tijd aan op de 
bestemming, waarbij de vervoerswijze – spoor, weg, 
binnenvaart, short sea, buisleidingen – niet meer 
uitmaakt. Zo worden goederenstromen optimaal 
gebundeld en wordt de beschikbare capaciteit beter 
benut, wat leidt tot duurzamer en vaak goedkoper 
transport.

Door in te zetten op Synchromodaal Transport, 
bespaart de Topsector Logistiek miljoenen weg-
kilometers. Dat is in ieders voordeel: voor verladers, 
logistieke dienstverleners en de maatschappij.

Doelstelling
De doelen van de actie Synchromodaal Transport 
voor het jaar 2020 zijn:
•  850.000 TEU extra synchromodaal vervoer (ten 

opzichte van 2012);
•  Een besparing van 35 miljoen vrachtwagenkilo-

meters;
•  Een besparing van 18.700 ton kg CO2.

Resultaten
Binnen de actie Synchromodaal Transport zijn onder 
andere de volgende resultaten behaald:
•  Inmiddels hebben 94 partijen (waarvan het 

merendeel verladers) data gedeeld om synchro-
modale ´lanes´ te identifi ceren;

•  Het project Neuss synchromodaal is gestart. In 
deze pilot worden goeden synchromodaal naar 
Neuss én verder vervoerd;

•  30 bedrijven hebben zich aangesloten bij 
NewWays, een platform in Brabant waarbinnen 
toonaangevende verladers gaan samenwerken bij 
het opzetten van duurzame en nieuwe 
businessmodellen op het gebied van transport en 
distributie;

•  Er zijn verschillende games ontwikkeld, zodat 
spelers de voordelen van synchromodaal transport 
kunnen ervaren.

 

2
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Project Neuss 
Synchromodaal 
is gestart
In november 2015 is het project Neuss Synchro-
modaal van start gegaan. Hierin werken meerdere 
partijen samen om synchromodale diensten aan te 
bieden. “Synchromodaal transport is voor mij het 
beste van alle werelden koppelen,” aldus Marcel Heu-
velman van bargeoperator HTS. Hij vertelt samen met 
Jos Helmer van spooroperator Optimodal Nederland 
B.V. en Ard de Vries van ARVI Consultancy over het 
project Neuss Synchromodaal.

Startschot
Jos Helmer: “Afgelopen jaar zijn in Neuss twee 
nieuwe binnenvaartkranen geleverd, die door Neuss 
Trimodal GmbH voor spoor- en binnenvaartoverslag 
benut zullen worden. Er is besloten om deze terminal 
voor meerdere modaliteiten geschikt te maken en de 
overslagcapaciteit fors te verhogen door te investe-
ren in nieuwe kranen. De fysieke mogelijkheden die 
de nieuwe kranen gaan bieden, zijn ook het start-
schot om de klanten een synchromodale dienst aan 
te bieden. Hiermee wordt een container zo optimaal 
mogelijk vervoerd tussen Rotterdam en Neuss. En dat 
is nog maar het begin: Neuss is een hub voor vervoer 
richting onder andere Oostenrijk en Italië.” Marcel 
Heuvelman vult aan: “We werken nu al veel samen 
als barge- en spooroperator, hierdoor is het vertrou-
wen in de samenwerking gegroeid. En met dit project 
gaat die samenwerking een stuk verder.”

Meerwaarde
In het project dragen verladers hun hele transport 
over aan de combinatie HTS en Optimodal Nederland 
B.V.. Het transport wordt dan zo efficiënt mogelijk 
uitgevoerd. Een belangrijk aspect hierin is de snel-
heid waarmee de lading vervoerd wordt. Ard de Vries: 
“Verladers vinden voor een deel van hun lading 
snelheid erg belangrijk. Die snelheid kun je bieden 
via het spoor. Anderzijds is vervoer over het water 
juist goedkoper en meer flexibel. Niet alle zeehaven-
terminals en containerdepots kunnen door het spoor 
efficiënt bediend worden. Als we verladers het hele 
pakket uit handen nemen, kunnen we 40-50% over 
het water vervoeren. Zo leveren we kostenbesparing, 
snelheid en duurzaamheid.” Marcel Heuvelman vult 
aan: “Synchromodaal transport betekent voor mij 
het beste van alle werelden aan elkaar koppelen. Zo 
leveren we echt meerwaarde aan onze klanten en 
spreken we hopelijk een nieuwe markt aan.”

Koppeling transportsystemen
Om optimaal te kunnen samenwerken, wordt in het 
project de koppeling gelegd tussen de transportsys-
temen van de bedrijven. Marcel Heuvelmans: “Door 
de bijdrage van de Topsector Logistiek kunnen we 
daar capaciteit voor vrijmaken.” Jos Helmer: “Het 
koppelen van transportsystemen is niet gemakkelijk, 
hier is flink wat onderzoek voor nodig. Bij logistieke 
bedrijven is die capaciteit er lang niet altijd, daarvoor 
zijn we veel te down to earth. Door dit project en de 
ondersteuning die we ontvangen, worden punten op 
de horizon dichterbij gehaald. We worden door het 
project gedwongen concreet na te denken over wat 
we willen bereiken.” Ard de Vries: “Verder werken we 
ook aan het verkopen van het synchromodale con-
cept: we moeten intern en extern de voordelen van 
synchromodaal transport duidelijk communiceren. 

Topsector Logistiek 19
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Ten slotte willen we de capaciteit van trein en barge 
verhogen. Daarom is besloten om bij aanvang van 
het project één extra afvaart per schip en één extra 
omloop met de trein toe te voegen. In de loop van 
het project kan dit nog verder worden verhoogd. Met 
de inzet van extra scheeps- en treincapaciteit kunnen 
extra afvaarten per schip en reizen per trein aan de 
klanten worden aangeboden. Deze verhoging van 
de frequentie en daarmee ook de flexibiliteit van de 
synchromodale dienst voor de klanten.”

Brabantse  
verladers  
werken samen 
in platform 
‘NewWays’
‘NewWays’ is een nieuw neutraal logistiek platform 
in Brabant waarbinnen toonaangevende verladers 
gaan samenwerken bij het opzetten van duurzame 
en nieuwe businessmodellen op het gebied van 
transport en distributie. Het Brabantse logistiek 
platform-initiatief, dat geleid wordt door Frans van 
den Boomen, krijgt steun van de Topsector Logistiek, 
Lean and Green Synchromodaal en ABN Amro.

Nieuwe wegen van vervoer
Bij het platform, dat onlangs werd gelanceerd, 
hebben zich inmiddels 30 bedrijven aangesloten. 
Het platform NewWays is in oktober 2015 officieel 
gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week in Eind-
hoven. Initiatiefnemers zijn de regionale ontwikke-
lingsmaatschappijen Rewin, BOM, Midpoint Brabant 
en de NHTV. Binnen het platform werken volgens de 
initiatiefnemers  toonaangevende merkproducenten 
als Samsung, Abbott Logistics, Ricoh, Lamb Weston, 
Fuji film Europe en Sabic samen bij het creëren 
van betrouwbare, duurzame en snelle logistieke 
verbindingen met belangrijke Europese markten. Het 
doel van het Brabantse logistieke platform is om op 
innovatieve wijze samen te werken en wat de initi-
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atiefnemers noemen ‘nieuwe wegen’ van vervoer te 
gebruiken om de distributie van goederen toekomst-
bestendiger te maken.

Chauffeurstekort terugdringen
Aanleiding voor de opzet van dit platform is het feit 
dat transport over de weg staat steeds meer onder 
druk komt te staan door onder meer de toenemende 
congestie, de noodzaak om CO2-uitstoot terug te 
brengen en het chauffeurstekort door vergrijzing.

Nieuwe businessmodellen
Tegelijkertijd ontbreekt het volgens Rewin, BOM, 
Midpoint Brabant en de NHTV de meeste verladers 
individueel zowel groot als klein aan voldoende 
distributievolume en de juiste kennis om de overstap 
te kunnen maken naar meer toekomstbestendige 
alternatieven als spoorwegen en vaarwegen. De ver-
anderende logistieke sector heeft dus behoefte aan 
nieuwe businessmodellen.

Multimodaal transport bevorderen
Binnen het NewWays-platform krijgen verladers de 
mogelijkheid om volumes te bundelen met andere 
deelnemers. Dit moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat 
multimodaal transport wel haalbaar is. Het in oktober 
2015 gelanceerde platform is een doorontwikkeling 
van het eind 2013 gestarte Multimodal Smart Match, 
waar Sabic en Samsung ook bij betrokken waren. Zij 
beide onderhouden inmiddels een gezamenlijk distri-
butiekanaal per spoor naar Hongarije en Slowakije.

Vorming regionale clusters
Binnen het platform worden regionale clusters 
gevormd van verladers die hun distributie samen 
met anderen willen verbeteren en vernieuwen. Met 
hulp van neutrale partijen, de drie regionale ontwik-

kelingsmaatschappijen en NHTV worden potenti-
ele partners bij elkaar gebracht en business cases 
uitgewerkt. Inmiddels zijn, zo meldt Rewin, dertig 
toonaangevende verladers bij NewWays aangesloten. 

Bekijk hier het 

whitepaper dat op 

werd uitgereikt 

tijdens de Open Data 

Estafette Smart Ports 

& Logistics: 
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SynchroMania
Synchromodaal transport betekent meer flexibiliteit 
in de logistieke sector. Het werk van de operationeel 
planner en de salesmanager wordt er echter wel com-
plexer door. Om inzicht te krijgen in de veranderingen 
hebben TNO, ECT, EGS en Danser met een TKI-toeslag 
van de Topsector Logistiek een serious game ontwik-
keld waarmee kan worden ervaren welke verande-
ringen synchromodaliteit met zich mee brengt. Deze 
game, SynchroMania genaamd, maakt het mogelijk 
voor medewerkers in het logistieke planningsproces 
(operationele planners, salesmedewerkers, etc.) om te 
ervaren hoe synchromodaal plannen werkt en welke 
keuzes daarbij moeten worden gemaakt. Het spel 
laat zien welke operationele en financiële voordelen 
worden verkregen als het aantal beperkingen van een 
order wordt verminderd, en welke samenwerking tus-
sen planners, sales en klanten hiervoor nodig is.

Hoe werkt het?
Als speler van SynchroMania stap je in de schoe-
nen van een planner die belast is met het optimaal 
inplannen van orders die worden geplaatst door drie 
veeleisende klanten. Deze klanten moeten tevreden 
worden gesteld, maar ook dienen transportkosten en 
milieubelasting te worden geminimaliseerd. Geen 
eenvoudige taak! De speler moet in een beperkte tijd 
de orders aan een route en modaliteit toewijzen, waar-
bij hij voldoet aan de specifieke eisen van de klant. 
In drie rondes wordt de hoeveelheid vrijheidsgraden 
geleidelijk vergroot, waardoor er meer regelruimte 
ontstaat voor de planner. Actiekaarten kunnen worden 
gekocht om de mate van flexibiliteit aan de vraag of 
aanbodzijde te vergroten.

Aan het eind van elke ronde worden de prestaties 
van de spelers geëvalueerd: gemaakte transportkos-
ten, uitgestoten emissie en klanttevredenheid. De 
scores worden onderling vergeleken en de gekozen 
tactieken kunnen worden besproken. Op basis van de 
inzichten die hierdoor worden verkregen passen de 
spelers hun tactiek in de volgende ronde aan.

Resultaten
SynchroMania is bedoeld om planners en sales- 
medewerkers inzicht te geven in de nieuwe manier 
van werken die nodig is om synchromodaliteit suc-
cesvol te maken. Gaming sessies met medewerkers 
van ECT, EGS en Danser hebben laten zien dat dit  
inzicht op deze wijze op een leerzame en leuke 
manier kan worden verkregen. Deelnemers geven 
aan meer begrip te hebben gekregen van synchro-
modaliteit. De game is inmiddels ook gespeeld op 
een aantal logistieke events en door studenten op 
universiteiten en hogescholen.

 SynchroMania 
geeft planners en 

salesmedewerkers inzicht 
in de nieuwe manier 

van werken die nodig is 
om synchromodaliteit 
succesvol te maken.
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Wat is Trade 
Compliance 
& Border 
Management?
Trade Compliance en Border Management (TC&BM) 
zet zich in voor het versterken van de positie van 
Nederland als European Gateway door middel van 
het bieden van de juiste kaders, inclusief optimale 
facilitering van de internationale handelsketens. 
De actie richt zich op het integreren van effectief 
toezicht in de logistieke keten door samenwerking 
tussen de inspectiediensten en het bedrijfsleven. Het 
toezicht wordt hierdoor eenvoudiger, goedkoper en 
effectiever.

De topsector wil deze handelsfacilitatie nog verder 
ontwikkelen. Dat gebeurt door vernieuwende 
toezichtsconcepten te ontwikkelen en procedures te 
vereenvoudigen en te stroomlijnen. Recente studies 
naar de regeldruk in importketens geven aan dat de 
vermijdbare kosten zo’n 250 miljoen per jaar bedra-
gen en dat de kosten per container kunnen oplopen 
tot wel 1.200 Euro. De impact van het handels-
verdrag tussen Europa en de VS (TTIP) biedt voor 
Nederland een potentiele besparing op compliance 
kosten van ruim 4 miljard Euro, voornamelijk in de 
sectoren Agri & Food, High Tech Systems & Materi-
als (productveiligheid en douane) en Chemie (REACH 
veiligheid en douane). Trade facilitation is dus ook 
voor Nederland een miljardenpropositie.33
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Doelstellingen 
•  De inspectielast verminderen door optimaal ge-

bruik te maken van reeds beschikbare informatie 
in de keten, zodat duplicatie in informatievragen 
en fysieke controles voorkomen wordt;

•  Het implementeren van systeemtoezicht, waarbij 
niet de transacties, maar het gehanteerde toe-
zichtsysteem met de interne beheersingsmaat-
regelen van bedrijven zelf (horizontaal) de basis 
vormen van het toezichtsregime;

•  Het verleggen van douane- en de inspectie-
activiteiten naar plekken die minder verstorend 
zijn voor het logistieke proces van bedrijven dan 
traditionele controles aan de grens zelf. 

•  Betere afstemming tussen verschillende inspec-
tiediensten in het kader van een daadwerkelijk 
‘coordinated border management’. 

Resultaten
Binnen de actie Trade Compliance en Border Ma-
nagement zijn onder andere de volgende resultaten 
behaald:
•  Whitepaper Trade Compliance en Border Manage-

ment gepubliceerd en op het Topsector Logistiek 
Congres 2015; 

•  Uit het in 2015 verschenen onderzoek van de 
UNECE blijkt dat Nederland in de wereldwijd het 
hoogste percentage handelsfaciliterende maatre-
gelen heeft geïmplementeerd; Nederland is het 
enige land dat op alle categorieën boven de 90% 
scoort!

Bekijk het whitepaper 

‘Trade compliance: 

the basis for a trusted 

supply chain’ hier:
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Wat is 
Stadslogistiek?

In het tweede kwartaal van 2015 heeft het 
Topteam Logistiek besloten om Stadslogistiek 
specifi ek als actie van de Topsector Logistiek op te 
nemen. Stadslogistiek beschrijft het hele goede-
renvervoer binnen de stad, waaronder de bevoor-
rading van winkels en horeca, het bezorgen van 
pakketten en post,  het leveren van bouwmateria-
len en ook het weer meenemen van verpakkings-
materiaal of bouwafval en het ophalen van afval.

Green Deal ZES
Op dit moment heeft de samenwerking tussen alle 
betrokkenen bij stadslogistiek zich vooral gema-
nifesteerd binnen de Green Deal ZES. Partijen van 
deze Green Deal streven ernaar dat in 2025 de 
stadscentra emissievrij worden beleverd. Deze par-
tijen zijn onder andere de rijksoverheid, verschil-
lende gemeenten, brancheverenigingen, kennisin-
stituten, verladers, transport/distributiebedrijven, 
brandstofl everanciers en voertuigproducenten. Zo 
wordt er in ‘living labs’ samengewerkt aan oplos-
singen. De projecten die hierin worden uitgewerkt 
vindt men in de voertuigtechnologie, de benutting 
en belading van vrachtauto’s en het starten van 
innovatieve logistieke trajecten.

Living Labs
De diversiteit van de partijen en projecten vraagt 
om veel parallel lopende ontwikkelingen in 
regionale pilots (Living Labs) en een evolutionaire 
aanpak in twee fasen. De eerste fase start met de 

inwerkingtreding van de Green Deal en loopt tot 
1 januari 2020. In deze eerste fase richt de Green 
Deal zich op het via Living Labs aantonen of aan-
nemelijk maken dat Zero Emission Stadslogistiek 
voor een specifi eke logistieke stroom haalbaar is 
vanuit technisch, economisch en handhavings-
perspectief. In de tweede fase, die loopt tot 1 januari 
2025, richt de Green Deal zich op het opschalen van 
de aangetoonde concepten.

Doelstelling
De actie Stadslogistiek heeft het volgende doel voor 
het jaar 2020:
• Besparing van 5.000 ton kg CO₂.

Resultaten
Binnen de actie Stadslogistiek zijn onder andere de 
volgende resultaten behaald:
•  In totaal hebben nu 72 partijen de Green Deal Zes 

ondertekend;
•  Ontwikkeling van stadslogistieke centra (zoals in 

Zutphen en Delft);
•  Webapplicatie waarmee gemeenten de impact van 

een stadslogistiek centrum op de leefbaarheid van 
de stad kunnen berekenen; 

•  Vergroting van de leefbaarheid in de binnenstad 
door schone voertuigen en minder logistieke 
bewegingen (bijvoorbeeld door elektrische vracht-
wagens in Maastricht);

•  Ontwikkeling van diensten die passen bij de wen-
sen van consumenten en ondernemers in de stad 
van morgen, zoals thuisbezorging van aankopen 
gedaan in fysieke winkels.
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Pioniers op  
het gebied 
van duurzame  
stadslogistiek

Eind 2014 tekenden 54 partijen de Green Deal ZES. 
Op 20 oktober 2015, de eerste dag van Bedrijfs- 
autoRAI, was het de beurt aan 18 nieuwe partijen die 
zich gaan inzetten voor emissievrije steden in 2025. 
Het uiteindelijke doel van Green Deal ZES is om 
schadelijke emissies (CO2 , NOx, fijnstof) en geluid 
als gevolg van stadslogistiek te reduceren tot nul. 
Middels de zogenaamde Living Labs wordt regionaal 
geëxperimenteerd met nieuwe oplossingen binnen 
de combinatie van logistiek, regelgeving, voertuigen 
en gedrag. 

Richting geven aan de toekomst van stadslogistiek
Het ondertekenen van de Green Deal ZES kan voor 
de deelnemende partijen een aantal belangrijke 
voordelen opleveren. Zo kunnen partijen in de Green 
Deal ZES meedenken en actief meewerken aan de 
praktische invulling van de toekomst van stedelijke 
logistiek. Met de Living Labs biedt Green Deal ZES 
een podium om nieuwe oplossingen binnen de 
combinatie van logistiek, regelgeving en voertuigen 
te ontwikkelen. Innovaties kunnen in de praktijk 
worden toegepast en geslaagde projecten kun-
nen vervolgens worden opgeschaald. Ook kunnen 
deelnemers via Green Deal met meer dan 70 andere 
partijen in contact komen en er is er volop moge-

lijkheid om kennis te delen en ervaringen uit te 
wisselen. Deelnemers van de Green Deal ZES kunnen 
hiermee zelf richting geven aan het creëren van een 
route naar emissievrije stadslogistiek. En via het 
Green Deal netwerk kunnen logistieke oplossingen 
in de spotlights gezet worden, zowel nationaal als 
internationaal. Vanuit het buitenland is er serieuze 
belangstelling voor de opzet van de Green Deal ZES 
en de ontwikkelingen in de Living Labs.

De nieuwe ondertekenaars vormen samen met de 
huidige Green Deal ZES partners de pioniers op het 
gebied van stadslogistiek. Veel van hen zijn nu al 
actief in de Living Labs om tegen 2025 de beoogde 
doelen te kunnen realiseren. Zo experimenteren de 
bedrijven 2W logistiek, Sligro en Nomad Power in 
verschillende steden met oplaad- en parkeerplekken 
voor voertuigen met een elektrische koeling. 

Schone belevering
De gemeente Tilburg zet in op schone stadslogis-
tiek, onder andere door het stimuleren van bevoor-
rading van supermarktketens in de vroege ochtend 
met stille en schone voertuigen zoals die van Simon 
Loos. Bubble Post bezorgt zero-emissie gekoelde 
en droge goederen met een focus op de last-mile. 
Emoss produceert elektrische aandrijfsystemen voor 
stadsdistributie en personenvervoer, voor zowel 
de nationale als de internationale markt. E-Trucks 
bouwt elektrische en waterstofvoertuigen voor de 
stadslogistiek. DHL zet in op schone belevering 
per “cubicycle” en zet waar nodig in op elektrische 
bestelauto’s. 
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Elektrische voertuigen
De vervoerders Stad Alkmaar Logistiek en Peeters 
Vervoercentrale zijn als koplopers al jaren actief in 
schoon vervoer en onderstrepen dat nog eens met 
hun toetreding. Sprekend voorbeeld voor het beleid 
van de gemeente Amsterdam is de primeur om 
alle verhuizingen elektrisch uit te laten voeren. De 
verhuizers Apollo, Deudekom en Aad de Wit, die elk 
met elektrische voertuigen rijden, hebben hun krach-
ten gebundeld en verzorgen voor de gemeente alle 
verhuizingen. Wierda Bedrijfswagens zorgt voor een 
elektrisch opbouw van opleggers en maakt hiermee 
stil en schoon vervoeren mogelijk. En de gemeenten 
Haarlem en Den Haag gaan ook aan de slag om slim 
en schoon vervoer te stimuleren.

Topsector Logistiek

Uitgelicht: 
Living lab 
Maastricht
Wat zijn geschikte oplossingen om de binnensteden 
in 2025 emissievrij te maken? Dat wordt in diverse 
living labs rondom stadslogistiek uitgeprobeerd. 
In Maastricht vinden veel initiatieven plaats in de 
wijk Wyck. Deze wijk ligt in het centrum, maar het 
is geen voetgangersgebied. In de wijk bevinden 
zich een aantal winkels en hotels. Rob Lamers: “De 
gemeenteraad heeft de opdracht gegeven deze wijk 
autoluwer te maken, onder andere door anders laden 
en lossen en het parkeren anders te organiseren. Er 
lopen hierdoor verschillende trajecten in de wijk, 
die ook weer invloed op elkaar hebben. Zo heeft het 
anders organiseren van laden en lossen invloed op 
je parkeerbeleid. Mede hierdoor heeft de wijk een 
heel experimenteel karakter gekregen.

Stiller en schoner naar de horeca
Een van die trajecten heeft het beleveren van de 
horeca als focus. Rob Lamers legt uit: “Om de horeca 
te bevoorraden, rijden vrachtwagens van de Sligro 
vaak rondjes door de stad. In dit project hebben we 
onderzocht of het mogelijk is een aantal klanten 
vanaf één locatie te bevoorraden. Op die locatie 
zorgen we voor stroom, zodat de koeling niet meer 
op diesel, maar op elektriciteit wordt gekoeld. Dit is 
schoner en stiller. De horecagelegenheden liggen op 
maximaal 250 meter van het laadpunt.” Het project 
heeft van juli tot en met oktober 2015 gelopen, 
daarna wordt het geëvalueerd door onder andere 
chauffeurs, de logistiek dienstverlener, de Sligro en 
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de horeca. Andere groothandels zijn ook geïnteres-
seerd, dus er wordt in de evaluatie ook onderzocht 
hoe het verder opgeschaald kan worden. Deze 
kennis kan dan weer gebruikt worden door andere 
gemeenten.

Pakketjes in de stad
Een ander initiatief in de stad richt zich op de 
aflevering van kleine leveringen aan bedrijven in 
de stad. Thierry Verduijn: “We zien dat een aantal 
winkeliers en bedrijven in de stad hun goederen aan 
de rand van de stad bij het stadsdistributiecentrum 
van Binnenstadservice laten afleveren en vervolgens 
de zendingen gebundeld de stad in laten vervoeren. 
Ook een aantal vervoerders maakt daarvan gebruikt 
om de binnenstad te mijden. Helaas is nog niet 
meetbaar of dit echt leidde tot minder vervoer in 
de stad. De doelstelling voor Maastricht is om de 
stadsdistributiecentra meer ruimte en mogelijkheden 
te bieden, mits ze duidelijk kunnen aantonen dat er 
effectief wordt gebundeld. Dat betekent dat vervoer-
ders en het stadsdistributiecentrum informatie moe-
ten samenbrengen over routes en zendingen in de 
stad. Daarom starten we nu een project waarbij we 
standaarden van het Neutraal Logistiek Informatie 
Platform gebruiken. Dit is een actie van de Topsec-
tor Logistiek, waarin we kijken hoe organisaties zo 
effectief mogelijk data kunnen delen. We willen een 
portal opzetten waarin aan gemeenten inzichtelijk 
wordt gemaakt hoeveel er al wordt gebundeld. 
Studenten van Fontys Hogeschool gaan hiervoor een 
demo opzetten. Het doel hiervan is een discussie 
op gang brengen over hoe we bundeling in de stad 
kunnen realiseren. Welke randvoorwaarden moeten 
we daarvoor creëren? Die kennis kunnen andere 
gemeenten vervolgens ook gebruiken.

Gezocht: Gemeenten om kennis te delen
Rob Lamers: “We hebben nu een aantal bijeen-
komsten georganiseerd in samenwerking met ELC 
rondom de Living Labs. We zien allerlei mooie 
ideeën ontstaan, waarbij zelfs concurrenten bij elkaar 
aan tafel zitten. Veel ideeën zijn nog pril, maar het 
begin is er! Het lijkt ons heel waardevol de opge-
dane kennis met andere gemeenten te delen, en 
hun ervaringen te horen. Want het is zonde om iets 
uit te proberen, terwijl in een andere gemeente is 
gebleken dat het niet werkt. En andersom natuurlijk 
ook, als iets ergens anders werkt, proberen wij het 
ook graag in Maastricht!”

“Veel ideeën zijn nog pril, 
maar hetbegin is er! Het 
lijkt ons heel waardevol 
de opgedane kennis met 

andere gemeenten te 
delen, en hun ervaringen 

te horen” 
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Stadslogistiek 
via webtool

De belevering van binnensteden is een groeiend 
logistiek vraagstuk. Gemeenten willen de binnenstad 
verkeersluw maken, met zo min mogelijk overlast 
en vervuiling. Concepten voor stadsdistributie zijn 
daarom sterk in ontwikkeling. Het huidige distribu-
tiemodel voldoet niet, zeker gezien de toenemende 
vraag naar slimme en duurzame logistiek. In een 
nieuw distributiemodel wordt het stadslogistieke 
centrum aan de rand van de stad geplaatst. Daar 
worden goederen gebundeld. Met de speciaal ont-
wikkelde webtool kunnen gemeenten uitrekenen of 
zo’n centrum voor hun stad levensvatbaar is.

Stadslogistiek centrum
Vervoerders leveren goederen voor de binnenstad 
aan bij het stadslogistiek centrum. Na bundeling 
worden ze met schone, elektrische voertuigen 
bezorgd. Kees-Willem Rademakers: “De belangrijke 
voorwaarde om een stadslogistiek centrum te kun-
nen realiseren is het potentiële volume aan goe-
deren. Zo moet worden nagegaan welke goederen 
geschikt zijn voor bundeling en of pakketstromen 
van derden kunnen worden toegevoegd.” Daar-
naast kunnen goederen in de binnenstad worden 
opgehaald om via het stadslogistiek centrum hun 
weg naar andere bestemmingen te vinden. En kan 
het stadslogistiek centrum de voorraad van lokale 
fysieke winkels of webshops beheren. 

Webtool
Met een model kunnen gemeenten snel en eenvou-
dig uitrekenen hoe een stadslogistiek centrum de 
binnenstad kan ontlasten. Het model is verwerkt 
in een webapplicatie die relevante data bevat over 
onder meer toegangsgeboden, maximale snelheden, 
tijdvensters geografi sche ligging van het distribu-
tiecentrum en typen goederen en voertuigen. Aan 
de hand van de gewenste situatie wordt een aantal 
KPI’s gedefi nieerd. Kees-Willem Rademakers: “Het 
model doet de rest en geeft aanbevelingen voor 
bijvoorbeeld het gebruik van grote of kleine schone 
voertuigen zoals een elektrische bestelbus of fi ets.”

Voorbeeld: Stadslogistiek Delft
Samen met de gemeente Delft is PostNL het initi-
atief Stadslogistiek Delft gestart. Goederenvervoer 
in de oude binnenstad zorgde voor veel overlast. Nu 
worden aan de rand van Delft goederen gebun-
deld die PostNL elke twee uur via het bestaande 
logistieke netwerk met kleine elektrische voertuigen 
in de binnenstad afl evert. Kees-Willem Rademakers: 
“Consumenten kunnen in de toekomst ook ’s middags 
in de winkel gekochte producten ’s avonds vanuit het 
stadslogistiek centrum laten bezorgen.” De communi-
catie tussen retailer, vervoerder en consument vindt 
digitaal plaats via de website of mobiele app. “Naast 
gemak voor de consument neemt de leefbaarheid 
van de binnenstad sterk toe.”
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Gedrag  
verschillende 
partijen in 
stadslogistiek 
goederenvervoer 
gemodelleerd

Modellering van hoe verschillende belanghebbenden 
in de stedelijke logistiek beter kunnen samenwerken 
in de logistieke keten voor een schonere en meer 
toegankelijke binnenstad is een stap dichterbij ge-
komen dankzij een onderzoek van Nilesh Anand van 
NWO. Hij ontwikkelde een kader voor deze model-
lering en onderzocht hoe dit type ‘actorgebaseerde’ 
modellering in de praktijk kan worden gebracht. 

Bedrijfsvoertuigen in steden
Het aantal bedrijfsvoertuigen in steden neemt toe. Het 
aandeel goederenleveringen in steden wordt geschat 
op 10-20% van het totaal aantal voertuigbewegingen 
in de stad, in kilometers gemeten zelfs 20-30%. De be-
drijfsauto’s veroorzaken daar problemen op het gebied 
van veiligheid, milieu en congestie door hun aantal, 
omvang, frequentie van het rijden door de stad, het 
parkeren, en het laden en lossen. Hoe kunnen deze ne-
gatieve effecten van toenemend goederenvervoer in de 
stad worden verminderd zonder concessies voor zowel 
het goederenvervoer zelf als voor de stadsbewoners?

Gebrek aan samenwerking en efficiency
Het stedelijke logistieke veld kent veel verschillende 
soorten belanghebbenden. Alle verschillende activi-
teiten in de logistieke keten hangen met elkaar sa-
men. Nilesh Anand: “Individuele partijen kunnen hun 
logistieke proces als efficiënt beschouwen, terwijl je 
met een helicopterview eigenlijk ziet dat winkelruim-
te en vrachtwagencapaciteit in de stad niet optimaal 
worden ingezet. Bedrijven voeren het stedelijke goe-
derenvervoer vaak uit in isolement, onbewust dat met 
samenwerking sociale en milieuproblemen verlicht 
kunnen worden, terwijl ook de winstgevendheid voor 
een individueel bedrijf verbeterd kan worden. Het 
idee voor samenwerking ontstaat echter niet altijd 
vanzelf en zeker niet tussen bedrijven die dezelfde of 
soortgelijke producten of diensten hebben. Dit gebrek 
aan synergie is deels toe te schrijven aan een gebrek-
kige informatie-uitwisseling tussen logistieke actoren 
in de stad, zowel bij het ontwerp, de planning als de 
uitvoering van logistieke processen.”

Complexe interacties tussen partijen in kaart
Het onderzoek van Nilesh Anand ging uit van de 
gedachte dat het mogelijk is om met een stede-
lijk logistiek modelleringsplatform alle complexe 
interacties tussen de stakeholders met hun verschil-
lende perspectieven letterlijk in kaart te brengen. 
Nilesh Anand: “Het gaat in feite om een strategisch 
informatiesysteem voor het ontwerp van logistieke 
concepten en beleid vanuit meerdere partijen. Voor 
een slim ontwerp van logistieke concepten is een 
benadering nodig waarin de doelen en percepties 
van alle belanghebbenden bij het stedelijke goede-
renvervoer worden meegenomen.” Het platform dat 
Anand ontwikkelde doet dit op een natuurlijke en 
flexibele manier, gebruik makend van een actorgeba-
seerde modelleringstechniek.
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Informatiesysteem leidt tot meer samenwerking
“Mijn onderzoek richtte zich enerzijds op het bepalen 
van de methodologische relaties tussen kenmerken 
van het stadslogistieke veld en de actorgebaseerde 
modelleringstechniek. Anderzijds heb ik verschillen-
de stappen ontworpen voor het succesvol implemen-
teren van deze modellering. Het resultaat is een uit-
gebreid kader voor het gebruik van actorgebaseerde 
technologie voor de stadslogistiek,” aldus Anand. Om 
het model te testen, is er een spel met proefpersonen 
gespeeld. ”We zagen dat de overtuigingen van de 
partijen dichtbij elkaar kwamen en dat er inderdaad 
meer basis ontstond voor samenwerking.”

“Bedrijven voeren het 
stedelijke goederen-
vervoer vaak uit in 

isolement, onbewust 
dat met samenwerking 

sociale en milieu-
problemen verlicht 

kunnen worden, terwijl 
ook de winstgevendheid 

voor een individueel 
bedrijf verbeterd kan 

worden”
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 CROSS 
CHAIN 

CONTROL 
CENTERS

5
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5
Wat zijn Cross 
Chain Control 
Centers?
Cross Chain Control Centers zijn regiecentra waarin 
de modernste technologie, geavanceerde software-
concepten en supply chain professionals samenko-
men. Bij Cross Chain Control Centers (4C) gaat het 
om de gezamenlijke aansturing en coördinatie van 
één of meerdere complexe ketens. Dit betreft niet 
alleen fysieke stromen, maar ook informatie- en 
fi nanciële stromen; ketens worden immers effi ciën-
ter bij een gezamenlijke regie. Door gegevens tussen 
verschillende logistieke ketens uit te wisselen, kun-
nen we in een 4C transporten ketenoverstijgend or-
ganiseren. Door grotere volumes zijn er bijvoorbeeld 
meer mogelijkheden om spoor en binnenvaart in te 
zetten als alternatief voor wegvervoer. Ook kunnen 
we de beladingsgraad van voer- en vaartuigen beter 
benutten. Dat leidt niet alleen tot kostenbesparing, 
maar ook tot een betere bereikbaarheid in steden en 
een duurzamere afwikkeling van goederenstromen.

De realisatie van 4C’s resulteert in:
•  Een beter overzicht, betere afstemming en 

bundeling van activiteiten;
•  Besparing in supply chain kosten door het 

combineren van lading;
•  Lagere druk op het milieu;
• Het creëren van meer werkgelegenheid;
•  Nieuwe kennis die ook toegepast kan worden in 

andere supply chains.

Doelstellingen
De actie 4C heeft de volgende doelen:
•  In 2020 zijn 15 Cross Chain Control Centers 

gerealiseerd;
•  In 2020 wordt 50.000 ton kg CO2 vermeden;
•  In 2020 worden 50 miljoen wegtransport-

kilometers vermeden;
•  In 2020 dragen ketenregie-activiteiten vanuit 4C 

1,8 miljard bij aan het bruto binnenlands product.

Resultaten
De actie 4C heeft onder andere de volgende resulta-
ten behaald:
•  In 2015 zijn drie pilotprojecten gestart die een 4C 

gaan opzetten en implementeren.
•  In het project 4c4Chem hebben alle betrokken 

partijen een potentiele kostenreductie gereali-
seerd van 10% en CO2-reductie van 19%.
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4c4Chem laat 
belangrijke 
voordelen 
ketensamen-
werking zien 
In het 4c4Chem-project werken bedrijfsleven en 
kennisinstituten samen aan de ontwikkeling van 
innovatieve supplychain-processen. Deze zijn gericht 
op een aanzienlijke efficiency-toename voor de 
supply chain in de chemische industrie, een gunstige  
concurrentiepositie voor het chemisch industrie- 
cluster en een business case voor een start-up.

Het 4c4Chem-project is een initiatief van de drie 
grootste chemische bedrijven in Nederland (SABIC, 
Shell en Dow), een grote vervoerder in de chemische 
industrie (Den Hartogh), een innovatieve platfor-
montwikkelaar (Cargogator), de VNCI (Vereniging 
van de Nederlandse Chemische Industrie) en de TU 
Eindhoven ondersteund door TKI Dinalog.

Gezamenlijk beslissen
De focus van het project ligt op samenwerking bin-
nen ketens en samenwerking tussen verschillende 
ketens. Transport, voorraden en andere resources 
worden gedeeld, zodat er gezamenlijk beslissingen 
kunnen worden genomen. Deze leveren de deelne-
mende bedrijven meer voordeel op dan wanneer ze 
solo zouden opereren.

Doelstellingen
Het project heeft drie doelstellingen: plannen, com-
bineren en bundelen. Deze concepten leiden respec-
tievelijk tot de verbetering van transportvoorspelling 
en -planning, virtueel samenbrengen van voorraden 
en andere resources en het bundelen van container-
transportstromen. Het project is in september 2012 
gestart en is eind 2015 afgesloten. 

Positieve impact
Tijdens het project is onder meer een nieuwe busi-
ness case voor virtual pooling van grondstoffen
Gerealiseerd met alle betrokken partijen: Potentiele 
kostenreductie van 10% en CO2-reductie van 19%. 
Daarnaast is een softwaretool voor sensitiviteits- 
analyses of scenariodoorrekening bij extra grond-
stoffen ontwikkeld. Een bijkomend resultaat van het 
project is dat Kelly Klawer, een pas afgestudeerde 
student van de TU Eindhoven, de Dow Chemical 
Master Thesis Award heeft gewonnen voor haar 
scriptie met de titel ‘New business model for hori-
zontal supply chain collaboration in the commodity 
industry’.
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4C4D 
In het door TKI Dinalog ondersteunde project 4C4D 
is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar binnen-
stedelijke distributie door de TU Delft, TU Eindhoven 
en de Universiteit van Tilburg, maar ook de toepas-
sing ervan is meegenomen bij vooraanstaande 
bedrijven zoals Ahold, TransMission, Jan de Rijke, 
Lekkerland, Binnenstadservice en Green City Distri-
bution. Daarnaast waren TNO en ORTEC de technolo-
giebedrijven die kennis hebben gevaloriseerd. 

Aanleiding
De duidelijke aanleiding voor het project was de 
behoefte om de transportmogelijkheden binnen 
steden te vergroten met minder emissies, fi les en 
geluidsoverlast. De grootste kans ligt in het bunde-
len van goederenstromen via het delen van vracht-
ruimtes en het combineren van planning en routes. 
Toch wordt er al jaren gewerkt aan het benutten van 
de kansen en blijft het een terugkerend probleem. 
Daarom is gestart met een position paper waarin de 
lessen uit het verleden duidelijk terugkomen. 

Oplossingen
Vanuit verschillende invalshoeken is gekeken naar 
oplossingen. Zo kan een winkelier bijvoorbeeld door 
slimmer te bestellen ervoor zorgen dat bundeling 
van goederen ontstaat. Door slimme optimalisa-
tiesoftware te ontwikkelen in het project zijn 
vervoerders in samenwerkingsverbanden beter in 
staat om de juiste keuzes te maken in het 
uitwisselen en bundelen van lading. 

Vanuit business modellen die zijn ontwikkeld komen 
een aantal concrete vervolgstappen en cases die 
in de praktijk nu al worden opgepakt. Zo blijkt het 
in sommige gevallen kansrijker om in horizontale 
samenwerking een neutrale regisseur te betrekken. 
De traditionele case van binnenstedelijke winkelbe-
voorrading kan worden versterkt door bijvoorbeeld 
horecabevoorrading toe te voegen. 

Samenwerking
Kern in alle oplossingen en business cases is dat 
partijen het niet alleen kunnen. Er is een groot 
aantal stakeholders betrokken en die spelen ook 
allemaal een actieve rol. Samenwerking is cruciaal, 
daarbij hoort ook een regelgevend kader dat nu erg 
versnipperd is, wat de uitwerking van business cases 
bemoeilijkt. 
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SERVICE 
LOGISTIEK

6
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Wat is Service 
Logistiek?

In de logistiek is een belangrijke rol weggelegd voor 
de onderhoudsfase van een product, bijvoorbeeld 
reserveonderdelen. Service Logistiek staat voor de 
logistieke regie vanaf de ‘after-sales service’ van een 
product tot aan het einde van de levenscyclus. Het 
gaat over alle logistieke activiteiten die nodig zijn 
om apparaten, machines en systemen gedurende 
hun hele levenscyclus – tot en met hergebruik – 
optimaal te laten functioneren. Service Logistiek 
richt zich vooral op het koppelen van informatie-
stromen aan goederenstromen, maar dan in de 
latere fase van de levenscyclus van goederen. Omdat 
Service Logistiek wordt gekenmerkt door het just-in-
case principe, met kleinere transportvolumes en een 
lage omloopsnelheid van de voorraad, vereist dit een 
geheel eigen kennisgebied en toepassing van 
specifi eke logistieke besturings- en ICT-oplossingen.

Doelstelling
De actie Service Logistiek heeft de volgende doelen 
voor het jaar 2020:
• Realisatie van 8 Service Logistics Control towers;
•  Reductie van de ‘total cost of ownership’ door ser-

vice logistiek van 15% in de projecten (weglaten?)

Resultaten
Binnen de actie Service Logistiek zijn onder andere 
de volgende resultaten behaald:
•  Ontwikkeling van een statistisch model voor 

validatie van en voorbewerking van gegevens 
(o.m. metingen van druk, trillingen, buitentempera-
tuur, windsnelheid en geleverd vermogen);

•  Ontwikkeling van modellen voor monitoring en 
uitvoering van diagnoses voor onderhoud aan 
windmolens zodat onverwachte down-time wordt 
beperkt.

6 Service Logistiek staat 
voor de logistieke regie 

vanaf de ‘after-sales 
service’ van een product 
tot aan het einde van de 

levenscyclus.
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Minor service  
logistiek van 
start op  
Hogeschool  
Rotterdam 
Dat de Topsector Logistiek thema’s zijn ingebed in 
het (hoger) onderwijs, blijkt onder andere uit de 
nieuwe hbo-minor die van start is gegaan op de 
Rotterdam Mainport University, het engineering 
instituut van de Hogeschool Rotterdam. Het is voor 
het eerst dat er een hbo-minor over servicelogistiek 
wordt aangeboden op een hogeschool. In september 
2015 zijn dertien studenten gestart met de Engels-
talige minor Service Logistics. 

Bouwstenen
De minor is opgebouwd uit drie bouwstenen, waarin 
techniek en economie samenkomen. Vakken als 
servicestrategie, serviceketens, systeemkunde, spare 
parts management en ‘the human factor’ vormen de 
kern. Vervolgens zijn er twee praktijkvakken waarin 
de studenten samenwerken in projectgroepen, na-
melijk maintenance/asset management en total cost 
of ownership. Als derde is er het onderzoeksproject 
Service Excellence. Dat wordt aangejaagd door twee 
opdrachten uit het bedrijfsleven. Dit neemt een heel 
semester in beslag. Voor dit laatste project wordt 
ook gerekend op de ondersteuning van het Service 
Logistics Forum (SLF), die haar netwerk ter beschik-

king stelde, onder meer op de SLF Summit van 
5 november 2015.

Samenwerking Dinalog en SLF
Rotterdam Mainport University (RMU) is twee jaar 
bezig geweest met de voorbereidingen. Actuele ken-
nisbehoeftes, benodigde competenties en de laatste 
trends en ontwikkelingen zijn extern afgestemd. 
Daartoe is gesproken met stakeholders als het 
SLF, Deltalinqs, Dinalog, Havenbedrijf Rotterdam 
en met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
(procesindustrie, overslag, tankopslag, onderhoud, 
wagenparkbeheer en services). De minor-modules 
zijn ontwikkeld met financiële ondersteuning van 
TKI Logistiek. Partnerhogescholen hebben via 
het Landelijk Platform Logistiek én de KennisDC’s 
Logistiek geholpen deze minor onder de aandacht 
te brengen van hbo-studenten. Geïnteresseerde do-
centen konden de afgelopen jaren intekenen op de 
Masterclass Servicelogistiek, verzorgd door Dinalog 
en de universiteiten Tilburg en Eindhoven.

Onderzoek servicelogistiek
De opleiding Logistics Engineering van de RMU is 
de bakermat van servicelogistiek op hbo-niveau. Het 
onderwerp is verankerd in het gehele curriculum. 
Zo kunnen beginnende studenten kiezen voor een 
keuzevak servicelogistiek, krijgen derdejaars studen-
ten sinds 2014 een Engelstalig vak Service Logistics 
en is nu de minor toegevoegd aan dit pakket. Het 
Kenniscentrum RDM van de Hogeschool Rotterdam 
voert ook onderzoek uit naar servicelogistiek. Hbo-
studenten studeren ook af in Rotterdam op service-
logistieke onderwerpen.

Bron: www.logistiek.nl
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R&D CAMPI
In de procesindustrie draaien complexe installaties 
24/7. Het ideale tijdstip voor onderhoud is daarom 
moeilijk te bepalen. Veel bedrijven voeren preventief 
onderhoud uit, ongeacht de noodzaak. De sector 
heeft echter behoefte aan meer conditiegestuurd on-
derhoud om te voorkomen dat onderhoud te vroeg 
of te laat plaatsvindt. Oliveira onderzoekt binnen 
het topsector project CAMPI de mogelijkheden van 
Condition Based Maintenance (CBM) aan windmo-
lens naast de correctieve en periodieke activiteiten. 
Oliveira is specialist in smeertechnisch en toestand-
gestuurd onderhoud aan installaties en ondersteunt 
klanten in ruim 10 landen in de sectoren industrie, 
maritiem en water. De proactieve werkwijze stelt 
Oliveira in staat machines in optimale conditie te 
laten functioneren. 

Moeizame dataverzameling
Kenmerkend voor conditiegestuurd onderhoud is het 
veelzijdige gebruik van data. Voor het voorspellen 
van storingen moet informatie over bekende faal-
mechanismen worden gecombineerd met informatie 
over de bestaande conditie van machines. Twan 
Kohlen van Oliviera: “Data over onderhoud worden 
in de procesindustrie nauwelijks vastgelegd, terwijl 
ze cruciaal zijn voor het identifi ceren van problemen. 
Data over het functioneren van machines zijn vaak 
wel beschikbaar, maar worden zelden gebruikt voor 
onderhoudsdoeleinden.” Het gebrek aan data belem-
mert de ontwikkeling van modellen die onderhoud 
kunnen voorspellen. “Bedrijven zouden onderling 
meer informatie moeten uitwisselen, zodat data die 
beschikbaar komen beter toepasbaar worden in het 
onderhoudsproces.”

Slimme rekenmodellen
Samen met Oliveira zijn verschillende slimme reken-
modellen ontwikkeld voor monitoring, foutdetectie 
en diagnose bij windmolens. Het achterliggende 
idee is om variabele grenswaarden (of alarmwaar-
den) te creëren waarin meerdere indicatoren worden 
gecombineerd, onder meer aan de hand van statisti-
sche procescontrole. Twan Kohlen: “de temperatuur 
van de turbine wordt bijvoorbeeld gecombineerd met 
windsnelheid en een aantal andere omgevings-
factoren. Zo worden onbekende afwijkingen zicht-
baar.” De modellen verwerken daarvoor dat van 
sensoren op verschillende onderdelen, output van 
verschillende onderdelen en data van gelijksoortige 
machines. “Het onderhoudsproces is zo niet langer af-
hankelijk van het toevallig constateren van gebreken. 
Bovendien kunnen de concepten en implementatie-
procedures van de modellen worden uitgebouwd 
naar andere terreinen in de procesindustrie.

“Sectorbreed is er 
behoefte aan meer 
conditiegestuurd 

onderhoud”
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Bewustzijn van 
het belang van 
Service Logistiek 
groeit
Het bewustzijn van het belang van Service Logis-
tiek heeft zich de laatste jaren verder verspreid over 
verschillende sectoren. Naast de high-tech sector 
(ProSeLo) zijn ook de procesindustrie (CAMPI), de 
(wind)energiesector (Sustainable service logistics 
for offshore wind farms), defensie (Shared Business 
Intelligence Cell LMI) en het openbaar vervoer (m.n. 
over het spoor) bij onderzoeksprojecten betrokken. 
Hieronder worden de projecten ProSeLoNext en 
MaSelMa kort toegelicht.  

ProSeLoNext
Het onderzoeksproject ProSeLo (Proactive Service 
Logistics) is in 2015 succesvol afgerond en wordt 
in 2016 voortgezet in ProSeLoNext, waarin de ‘next 
steps’ worden gezet. Het consortium bestaande uit 
TU Eindhoven, Universiteit van Tilburg, Erasmus  
Universiteit Rotterdam, Universiteit Twente, ASML, 
Fokker Services, IBM, Marel Stork, Océ, Thales 
Nederland, Vanderlande, Gordian Logistic Experts 
en Service Logistics Forum, is grotendeels in stand 
gebleven. Het onderzoek richt zich op (1) voorspel-
lend onderhoud en service logistiek: de modellen 
ontwikkeld in het ProSeLo project worden toe-
gepast in twee pilots, (2) service business modellen: 
onderzoek naar hoe de belangen van zowel de OEM 
als de service provider op één lijn kunnen komen, (3) 

service control towers: gecoördineerd beheer vraagt 
om service control towers, waarbij de focus ligt op 
operationele besluitvorming in een dynamische 
markt.

MaSelMa
Binnen het project MaSelMa (Maintenance and 
Service Logistics for Maritime Assets) heeft Bram 
Westerweel met zijn masterthesis ‘A Total Cost of 
Ownership analysis based on a physical degradation 
model for corrosion of steel vessels’ in 2015 zowel 
de WCM Maintenance Award als de SLF Thesis Award 
gewonnen. In de maritieme sector vormen service 
logistieke ondersteuning en het onderhoud van sys-
temen door hoge complexiteit, hoge kapitaalwaarde, 
sterk wisselende en meestal zware werkomstan-
digheden een aanzienlijk deel van de exploitatie-
kosten. In het MaSelMa project worden innovatieve 
concepten ontwikkeld om de voorspelbaarheid van 
onderhoud en service logistiek te verbeteren. Op die 
manier wordt de service logistieke efficiëntie van 
maritieme producten verhoogd. 
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BUITENLAND-
PROMOTIE

7
Topsector Logistiek 45

Wat is 
Buitenland-
promotie?

Om van Nederland hét logistieke knooppunt van 
Europa te maken moet ons land nog aantrekkelijker 
worden voor buitenlandse bedrijven. Daarom is de 
Topsector Logistiek een internationaliserings-
offensief begonnen. Nederland heeft de ambitie een 
blijvende internationale toppositie in de logistiek in 
te nemen. Niet alleen in de afwikkeling van goede-
renstromen, maar ook als ketenregisseur van (inter)
nationale logistieke activiteiten en als aantrekkelijk 
innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende 
en logistieke bedrijfsleven. Hiertoe werken over-
heid, kennisinstellingen en vooral het bedrijfsleven 
samen aan de ontwikkeling van gerichte proposities 
voor logistiek in specifi eke sectoren en thema-
gebieden. Verbinding, Onderzoek & Strategie, Markt 
& Accountbenadering en Communicatie & PR zijn 
de aandachtsgebieden voor een effectieve buiten-
landpromotie.

Doelstellingen
De actie Buitenlandpromotie heeft de volgende 
doelen:
•  Meer logistieke activiteiten van buitenlandse 

bedrijven in Nederland, waaronder nieuwe 
internationale business vanuit Nederland door 
‘regie’ op internationale goederenstromen die niet 
noodzakelijk door Nederland stromen;

•  Meer goederenstromen via Nederland;7
•  Export van logistieke kennis en kunde naar het 

buitenland om bij te dragen aan de ontwikkeling 
van logistiek in opkomende markten en ontwik-
kelingslanden. 

Resultaten
De actie Buitenlandpromotie heeft onder andere de 
volgende resultaten geboekt:
•  Proposities Logistiek en Life Sciences & Health, 

Fashion Logistics, E-commerce;
•  Nulmeting waarde-export Kennis en Kunde;
•  Kennis in kaart ‘ketenregie’ en ‘supply chain 

fi nance’;
•  Aanzet tot ontwikkeling Holland Logistics Library 

(oplevering naar verwachting in april 2016);
•  Verbeterde afstemming en samenwerking tussen 

partijen bij inkomende en uitgaande missies;
•  Aanstelling secretaris-coördinator Buitenland 

Promotie Board.



Resultatenboek46

Samenwerking 
tussen Zuid-
Afrika en  
Nederland in 
asset- en  
spare parts  
management

Het doel van de buitenlandpromotie-export is meer 
toegevoegde waarde creëren voor de BV Nederland 
door vermarkting van innovatieve kennis en kunde in 
en aan het buitenland. Vanuit de actie Service Logis-
tiek van de Topsector Logistiek is er veel ervaring 
opgebouwd met innovatieve concepten, met name in 
de high-tech industrie. Bovendien is er een control 
tower ontwikkeld voor spare parts management. Dit 
leidt tot extra toegevoegde waarde in Nederland; 
hierdoor is Nederland een ‘enabler’ voor internati-
onale handel in spare parts en service logistieke 
diensten.

Binnen de actie Buitenlandpromotie is een interna-
tionale propositie service logistiek ontwikkeld met 
informatie over service logistiek, de achtergron-
den, supply chain uitdagingen en de expertise in 
Nederland. Ook bevat deze propositie een aanzet 
voor concrete opportunities voor spare parts control 

towers, maintenance logistiek en reversed logistics 
oplossingen met casevoorbeelden. 

Op basis hiervan is onder andere een marktverken-
ning in Zuid-Afrika uitgevoerd, waarbij voldoende 
mogelijkheden voor marktontwikkeling voor de 
spare parts management control tower zijn gecon-
stateerd. In november zijn twee business-meets-
science seminars gehouden, zowel in Kaapstad als in 
Johannesburg. Er is bovendien aansluiting gezocht 
en gevonden met de handelsmissie vanuit Neder-
land.

Dit heeft mede geleid tot het ondertekenen van 
een MoU tussen Gordian Logistics Experts en het 
Zuid-Afrikaanse Pragma, in het bijzijn van premier 
Rutte. Deze samenwerking moet business, banen 
en innovatieve oplossingen creëren in Zuid-Afrika, 
Nederland en daarbuiten. Het brengt de kennis van 
innovatie in service logistiek en duurzaam assetma-
nagement bij elkaar. Technologische systemen en 
machines zoals elektriciteitsnetwerken, machines 
voor mijnen en fabrieken zijn essentieel vandaag 
de dag om mens en bedrijf in de basis te voorzien. 
Een geoptimaliseerd assetmanagement en spare 
parts-systeem is daarbij een belangrijk ingrediënt. 
De samenwerking behelst naast het oprichten van 
bedrijfsactiviteiten de gezamenlijke ontwikkeling 
van software, methodieken en trainingen en het  
organiseren van onder meer volgende business-
meets-science seminars over spare parts manage-
ment in Afrika.

Topsector Logistiek

Studiereis 
München

In opdracht van de Buitenlandpromotie Board 
organiseerden Connekt en TLN in mei 2015 een 
studiereis naar München voor de Topsector Logistiek. 
De publiek-private delegatie stond onder leiding van 
Siebe Riedstra, secretaris-generaal van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu. De reis werd 
georganiseerd rondom de Transport Logistiek beurs.

Op maandag 4 mei startte de reis met een bezoek 
aan het hoofdkantoor van BMW. De delegatie werd 
ontvangen door Glenn Schmidt, Hoofd Politieke en 
Externe Relaties, Communicatie en Duurzaamheid. 
Hij en zijn team gaven een aantal presentaties over 
de strategie van BMW. Extra focus werd gelegd 
op duurzaamheid, inkoopstrategie en duurzaam 
transport en logistiek. Het tweede gedeelte van 
het bezoek bestond uit een rondleiding door de 
fabriek van BMW. Daarna reisde de delegatie door 
naar MAN Truck & Bus voor een rondleiding en een 
rondetafeldiscussie. Het onderwerp van de discus-
sie was ‘toekomstige ontwikkelingen en innovaties 
in transport’. Ben Kraaijenhagen, VP, Head of Group 
Division Product Strategy and Requirements van 
MAN Truck & Bus gaf een presentatie die leidde tot 
goede discussies over onderwerpen als platooning 
en automatisch rijden. De dag werd afgesloten met 
een netwerkdiner op de residentie van de Consul 
Generaal, Peter Vermeij. Tijdens het diner kon de 
delegatie kennismaken met een aantal Duitse 
publieke en private partijen.

Dinsdag 5 mei begon met een rondetafel ‘Innovation 
in integrated hinterland Network’. Deze tafel werd 
georganiseerd door Dinalog en het Effi zienzCluster 
LogistiekRuhr. Na een warm welkom door Siebe 
Riedstra, secretaris-generaal van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, trapte Albert Veenstra af. 
De wetenschappelijk directeur van TKI Dinalog ging 
in op de aanpak door Nederland van innovatie in 
logistiek. Veenstra lichtte voorbeelden van succes-
volle publiek-private samenwerking in innovatie toe, 
en prikkelde het publiek met statements over een 
effi ciëntere crossborder logistiek. “Connectiviteit is 
cruciaal”, stelde hij.

Rob Bagchus, Chief Public Affairs & Public Relations 
Offi cer van ECT verzorgde een presentatie over de 
succesvolle implementatie van European Gateway 
Services. Hierin worden op synchromodale wijze de 
groeiende containervolumes van de ECT-terminal in 
Rotterdam naar het Europese achterland gefacili-
teerd. Rob Bagchus: “We moeten het hele achterland 
anders bekijken.” Verder liet Vincent Kobesen, CEO 
van PTV Group zien dat de werelden van personen-
mobiliteit en goederentransport bij elkaar komen 
door de shift naar real-time. We gebruiken immers 
dezelfde infrastructuur. Zijn collega Matthias Hor-
muth, Solutions Director, gaf een presentatie over 
praktische logistieke ICToplossingen om intermodale 
geïntegreerde achterlandnetwerken te bewerkstel-
ligen. 

Wando Boevé, lid van het Topteam Logistiek, vatte de 
discussie mooi samen: “De eerste stap die we samen 
kunnen nemen, is anders te kijken naar de logistiek, 
het begint met mindshift. Vanuit het triple-helix-
perspectief verder te denken dan de traditionele 
oplossingen. Vervolgens innovatieve oplossingen 
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gezamenlijk, publiek-privaat te implementeren. De 
eerste stap zouden we ook graag met onze Duitse 
partners willen nemen, want als we het hebben 
over het achterland van Nederland, begint dat met 
Duitsland.”

In mei 2016 wordt voor de tweede keer een Top-
sector Logistiek studiereis georganiseerd. Deze keer 
gaat de reis naar de ITF Summit in Leipzig.

Nederlands-
Vlaamse  
economische 
missie naar 
Atlanta
Van 5 tot en met 7 oktober 2015 vond de succes-
volle Nederlands-Vlaamse economische missie naar 
Atlanta plaats onder leiding van minister-president 
Rutte en de Vlaamse minister-president Bourgeois 
met in hun kielzog 85 Nederlandse en Vlaamse be-
drijven. Het bezoek stond in het teken van economie, 
het thema van deze missie was internetbeveiliging 
(Cyber security), financiële technologie en logistiek 
(Smart Logistics).

Profileren van Nederland en Vlaanderen
Het doel van het bezoek was het profileren van 
Nederland en Vlaanderen als een economische regio 
in de VS (Gateway to Europe) en deze regio steviger 
op de kaart zetten als partner voor bilaterale handel 
en als bestemming voor investeringen. Het bezoek 
stond in het teken van economie, minister-president 
Rutte en minister-president Bourgeois hebben 
tijdens het programma ook een aantal politieke 
ambtsdragers ontmoet. Voor de Nederlandse- 
Vlaamse bedrijfsleven delegatie zijn diverse  
seminars georganiseerd. De bedrijven werden  
geïnformeerd over How to do Business in Atlanta.  
Lokale Nederlandse en Vlaamse ondernemers deel-

“De eerste stap zouden 
we graag met onze Duitse

partners willen nemen, 
want als we het hebben
over het achterland van 

Nederland, begint dat met
Duitsland”
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den hun ervaringen en gaven tips in het 
zakendoen in Atlanta. Naast paneldiscussies en 
break out sessies waren verschillende bedrijfs-
bezoeken gepland en hadden de bedrijven de 
mogelijkheid om onderling te netwerken en in 
contact te komen met Amerikaanse partijen.

Topsectorenaanpak
Op 7 oktober vond er een lunch plaats voor voor-
name investeerders in Nederland en Vlaanderen, 
aangeboden door NFIA en Flanders Investment & 
Trade. Bij deze lunch spraken beide premiers de 
gasten toe. De key note speech werd verzorgd door 
logistiek delegatieleider Arthur van Dijk die met de 
topsectorenaanpak de excellentie van de Neder-
lands-Vlaamse Delta benadrukte en investeerders 
opriep mee te denken over verduurzaming van de 
economie. Tevens hebben premier Rutte en Arthur 
van Dijk diverse media-interviews gegeven waarbij 
specifi ek op de kracht van de Nederlands-Vlaamse 
Logistieke Delta is ingegaan. 

MoU’s en LoI’s ondertekend
Tijdens het bezoek aan Atlanta zijn er 7 MoU’s/
LoI’s ondertekend tussen Nederlandse-Vlaamse 
en VS partijen. De geschatte waarde is circa 3 mln 
euro. Inmiddels hebben diverse bedrijven follow up 
gesprekken gevoerd met tegenhangers uit de VS 
om hun relatie verder vorm te geven en te besten-
digen. Diverse media hebben aandacht besteed 
aan de economische missie en de kracht van de 
Nederlands-Vlaamse Delta. Over de nadere invulling 
voor de follow up activiteiten van de missie voor de 
bedrijven en voor de regio in bredere context zullen 
gesprekken worden georganiseerd. 
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VEREEN VOUDI GING 
WET-EN 

REGELGEVING
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Wat is 
Vereenvoudiging 
Wet- en 
Regelgeving?

De Topsector Logistiek wil de complexe juridische 
wet- en regelgeving in de logistieke sector 
vereenvoudigen en afstemmen. De huidige wetten 
en regels belemmeren de beoogde innovaties in de 
logistiek en schaden het Nederlandse investerings-
klimaat.

Maatwerk Aanpak Regeldruk Logistiek: Actieplan
In de Maatwerk Aanpak Regeldruk Logistiek werken 
departementen en inspectiediensten, de verladers-
organisatie EVO, TLN en andere brancheorganisaties 
samen aan betere regelgeving en slimmere uitvoe-
ring van wet- en regelgeving. Er zijn vijftig knelpun-
ten benoemd vanuit het Actal-advies, de EVO Top 
Tien 2013 en regeldruk knelpunten van Air Cargo 
Netherlands (ACN) en de Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Reders (KVNR). Van deze 50 regeldruk 
knelpunten is vastgesteld dat er 22 met gerichte 
acties binnen twee jaar aangepakt kunnen worden. 
Deze 22 vormen het Actieplan Maatwerkaanpak 
Regeldruk Logistiek. De acties komen bovenop de 
reguliere en reeds in gang gezette aanpak op andere 
knelpunten. De overige 28 knelpunten worden al 
opgepakt in bestaande overleggen tussen overheid 
en bedrijfsleven, of zijn pas op de (middel)lange 
termijn oplosbaar.8

Het actieplan Maatwerk Aanpak Regeldruk Logistiek 
is in januari 2015 gereed gekomen en door de 
Minister van Infrastructuur en Milieu mede namens 
het Ministerie van Economische Zaken aan de 
Tweede Kamer aangeboden.

Doelstellingen 
De actie Vereenvoudiging Wet- en Regelgeving heeft 
de volgende doelen: 
•  Zorgen voor passende wet- en regelgeving in de 

huidige situatie;
•  Voorkomen van knellende wet- en regelgeving bij 

de ontwikkeling van innovatie logistieke diensten-
concepten (waaronder Synchromodaal Transport 
en NLIP);

•  Inrichten meldpunt voor knelpunten in wet- en 
regelgeving die duurzame groei en innovatie 
belemmeren, inclusief borging dat de beperkende 
wet- en regelgeving bij de verantwoordelijke 
overheidsinstantie(s) wordt geadresseerd, zoals de 
Regiegroep Regeldruk, toezichthoudende instan-
ties maar ook regionale of lokale overheden. 

•  Komen tot een merkbare vermindering van 
regeldruk door 50 knelpunten op te lossen in de 
periode 2015-2020.

Resultaten
De actie Vereenvoudiging Wet- en Regelgeving heeft 
onder andere de volgende resultaten behaald:
•  De Douane gebruikt sinds vorig jaar tablets, waar-

door zij goederen sneller kunnen controleren. De 
Douane verstuurt tijdens een controle ook foto’s 
van goederen, zodat de verifi catie vlotter verloopt. 
Goederen worden daardoor eerder vrijgegeven. 
Volgens belangenorganisaties levert dit bedrijven 
veel tijdswinst op;

•  Minder onnodige boetes door het verlopen van 
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het Eurovignet: Inspanningen en voorlichtings-
campagnes van de brancheorganisaties hebben 
goed uitgepakt;

•  De tarieven voor tachograafkaarten (bestuurders-
kaarten, bedrijfskaarten en werkplaatskaarten) die 
worden uitgegeven door Kiwa Register zijn vanaf 
1 januari 2015 met één euro omlaag gegaan. 
Binnen de maatwerkaanpak wordt gekeken naar 
de mogelijkheid om de tarieven kostendekkend te 
maken. Dit is een eerste stap in die richting;

•  Verruiming venstertijden: In gemeente Amsterdam 
heeft een proef tot verruiming van generieke ven-
stertijden geleid tot het besluit om dit definitief 
te regelen. Hiermee hebben ondernemers minder 
lokale belemmeringen bij de bevoorrading van 
winkels. De proef wordt mogelijk ook in andere 
gemeenten uitgerold; 

•  In het kader van de ondersteuning van bedrijven 
bij het voldoen aan gevaarlijke stoffenregelgeving 
heeft Beurtvaartadres in nauwe samenwerking 
met EVO en TLN een app ontwikkeld, waarin op 
een gebruiksvriendelijke manier informatie over 
gevaarlijke stoffen beschikbaar is. Binnen de 
maatwerkaanpak Logistiek wordt hiernaast tevens 
gewerkt aan het inzichtelijk maken van proce-
dures en voorwaarden over gevaarlijke stoffen 
wetgeving; 

•  Door de bespreking van het  knelpunt over de 
harmonisatie van toleranties volumemetingen bij 
bulkgoederen is onduidelijkheid weggenomen 
en gebleken dat dit naar tevredenheid van het 
bedrijfsleven werkt. Het knelpunt is hiermee af-
gehandeld.Een knelpunt zag het bedrijfsleven bij 
de invoering van de fiscale strafbeschikking. Men 
dacht dat dit een  nadelige invloed zou hebben 
op het AEO-certificaat. Maar hier was geen sprake 
van. Hiermee is het knelpunt ook opgelost; 

•  Onvoldoende informatie over de bemanningswet-
geving was een ander knelpunt van het bedrijfs-
leven. De vorming van een overlegstructuurdoor 
de ILenT en samenwerking met het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu moet deze informatie-
stroom op gang brengen;

•  De verlening van sofinummers aan zeevarenden 
uit Estland en Letland werd ook als knelpunt 
aangedragen. Na onderzoek bleek dat hier sprake 
was van een misverstand. Door de inwerking-
treding van de Wet Basisregistratie Personen in 
2014 is het ook mogelijk om aan zeevarenden uit 
bijvoorbeeld Estland of Letland een Burgerservice-
nummer (voorheen sofinummer) af te geven. 
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geleden. Het verlagen van de regeldruk wordt ge-
realiseerd door het schrappen van onnodige regels 
en het versoepelen van wettelijke verplichtingen. 
Hierdoor besparen burgers en bedrijven tijd en geld. 
Vermindering van regeldruk draagt op die manier bij 
aan de groei van de economie.

Regeldruk 
verder verlaagd

De regeldruk is de afgelopen zes maanden opnieuw 
verminderd. Inmiddels is 1,35 miljard aan regeldruk-
vermindering gerealiseerd, een verbetering van bijna 
500 miljoen euro ten opzichte van een half jaar eer-
der. Dat schrijven de ministers Kamp (EZ), Plasterk 
(BZK) en Blok (WenR) in juni 2015 in een brief aan 
de Tweede Kamer.

Een voorbeeld van nieuwe plannen die leiden 
tot verminderingen van regeldruk, is de digitale 
vrachtbrief. Vrachtvervoerders hoeven niet langer 
verschillende papieren vrachtbrieven in te vullen. 
Al deze versies worden vervangen door één digitale 
vrachtbrief. Vrachtvervoerders kunnen zo een verlich-
ting van 100 miljoen euro tegemoet zien.

Een ander voorbeeld is de parkeerapp; burgers en 
bedrijven kunnen met behulp van deze applicatie 
sneller en makkelijker een parkeerplek vinden. Dank-
zij het openstellen van het nationaal parkeerregister 
(NPR) kunnen ondernemers gratis gebruik maken 
van een landelijke database met parkeergegevens 
om parkeerapps te ontwikkelen. De openstelling van 
deze gegevens levert in totaal een regeldrukverla-
ging van 98 miljoen euro op.

Het kabinet ligt op koers om de 2,5 miljard aan 
regeldrukverlaging die het deze kabinetsperiode wil 
realiseren, te halen. In totaal is nu voor 2,37 miljard 
euro aan regelgeving in kaart gebracht, 17 miljoen 
euro meer ten opzichte van de rapportage een jaar 

Topsector Logistiek
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Slimmere  
logistiek door 
Maatwerk  
Aanpak  
Regeldruk 
Logistiek

De Topsector Logistiek gaf in de Partituur naar de 
Top in 2011 al aan dat de regeldruk onder handen 
genomen moest worden. Bovendien hebben minister 
Schultz van Haegen en minister Kamp een Actal on-
derzoek naar de regeldruk in de Topsector Logistiek 
laten uitvoeren. 

In dit rapport kwam onder andere naar voren dat de 
logistieke sector te maken heeft met onnodig zware 
regeldruk. In het advies ‘Regels in bedrijf: sectorscan 
logistiek’ liet Actal zien dat er drie hoofdoorzaken 
voor deze regeldruk zijn. De wetgeving kent een star-
re focus op het vervoermiddel, wat de keuzevrijheid 
van ondernemers beperkt om tussentijds te switchen 
naar een efficiënter vervoermiddel. Bovendien is de 
regelgeving zeer complex geworden. Ondernemers 
begrijpen daardoor de regels vaak niet meer en kun-
nen ze niet meer naleven. Verder is de kwaliteit van 
het toezicht vaak onvoldoende door een versnip-
perde invulling, blijkt uit het Actal advies. Brigit Gijs-
bers, voorzitter van de stuurgroep Maatwerkaanpak 

Regeldruk Logistiek en directeur Maritieme Zaken 
bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu: “Zo 
lagen er meerdere aanleidingen om te bekijken hoe 
we de wet- en regelgeving beter kunnen organise-
ren. Ik ben met Arthur van Dijk, de inspirator van de 
actie Vereenvoudiging Wet- en Regelgeving vanuit 
het topteam Logistiek, om de tafel gaan zitten om te 
kijken of we daar een gemeenschappelijk traject van 
konden maken. We hebben voor een aanpak gekozen 
waarin het bedrijfsleven en overheden samenwerken. 
Door juist deze aanpak van samenwerking met het 
bedrijfsleven te hanteren, komen we tot de kern van 
het probleem. Bovendien wordt op deze manier ook 
duidelijk hoe een goede oplossing eruit kan zien die 
bijdraagt aan een slimmere logistiek. Samenwerken 
met zoveel partijen is niet altijd eenvoudig, maar zal 
wel tot de goede oplossing leiden.”

Risico-gestuurde controles
De actie Vereenvoudiging Wet- en Regelgeving richt 
zich op het slimmer organiseren van inspecties, zodat 
er minder overlast wordt ervaren door de logistieke 
partijen. Het doel is om te werken naar risico-
gestuurde controles, waar slechts bij een verhoogd 
risico controles worden uitgevoerd. “Uiteindelijk heb-
ben bedrijven en transporteurs die hun zaken goed 
op orde hebben, dan minder hinder van controles,” 
aldus Brigit Gijsbers. ”Ook richten we ons op het 
aanpassen van wetgeving. Dat vergt soms wat tijd, 
omdat veel wetgeving Europees is of zelfs gebaseerd 
is op wereldwijde verdragen. Maar met het internati-
onale karakter van de logistiek in Nederland moet je 
de wetgeving ook internationaal organiseren.”

Maatwerk Aanpak Regeldruk Logistiek
Brigit Gijsbers: “Tot nu toe hebben we ons gericht op 
een inventarisatie van alle knelpunten met betrek-
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king tot de regeldruk. Er zijn vijftig knelpunten be-
noemd vanuit het Actal-advies, de EVO Top Tien 2013 
en regeldruk knelpunten van Air Cargo Netherlands 
(ACN) en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse 
Reders (KVNR).” Uit deze benoemde knelpunten zijn 
drie lijsten voortgekomen in de Maatwerk Aanpak 
Regeldruk Logistiek; de A-lijst staat voor punten 
die binnen twee jaar kunnen worden opgelost. De 
B-lijst geeft onder andere aan waar de knelpunten 
liggen voor de douane en het bedrijfsleven en in de 
automatiseringstrajecten zoals het Neutraal Logistiek 
Informatie Platform (NLIP) en single window handel 
en transport. De derde lijst, de C-lijst, bestaat uit 
trajecten voor de langere termijn, zoals het aanpas-
sen van internationale verdragen en internationale 
wetgeving. “Van de 50 knelpunten behoren er 22 tot 
de A-lijst, de knelpunten die binnen twee jaar kunnen 
worden opgelost. Hiervoor is een actieplan opge-
steld en binnen twee jaar zullen daar daadwerkelijk 
resultaten voor worden geboekt. Voor elk knelpunt is 
duidelijk aangewezen wie verantwoordelijk is, wie er 
bij betrokken wordt en wanneer het afgerond dient 
te zijn. Om dit te bewerkstelligen zijn er clusters ge-
vormd met een met een clusterleider. Dat kan zowel 
iemand zijn uit het bedrijfsleven als iemand binnen 
het departement. Bovendien is er een stuurgroep die 
erop toeziet dat projecten tijdig worden afgerond,” 
aldus Brigit Gijsbers.

Digitale vrachtbrieven
Een traject dat al is afgerond binnen Nederland, is 
het digitaliseren van vrachtbrieven. Brigit Gijsbers: 
“We hebben de digitalisatie van vrachtbrieven nu ook 
op de agenda gezet in de Benelux, bij de EU en bij de 
Verenigde Naties in Genève. Maar er zijn ook andere 
stappen gezet. Zo is er nu meer coördinatie onder de 
toezichthouders in Rotterdam. De ILT is bijvoorbeeld 

convenanten aan het sluiten met partijen (taxibedrij-
ven, grote transporteurs, etc.) die bewezen hebben 
dat ze hun zaken goed op orde hebben. Soms is het 
niet alleen de wetgeving die je aanpast, maar ook de 
uitvoering, de handhaving en het toezicht op basis 
van die wetgeving die je wilt veranderen, waardoor 
logistieke processen en bedrijven minder hinder 
ervaren.”

Loketfunctie voor Wet Gevaarlijke Stoffen
Onlangs is er voor de Wet Gevaarlijke Stoffen een 
loket geopend. Hier kunnen mensen met vragen 
terecht. De Wet Gevaarlijke Stoffen omvat een zeer 
ingewikkelde wetgeving; afhankelijk van de stof waar 
mee gewerkt wordt, zijn bepaalde regels van toepas-
sing. Er is tevens een app ontwikkeld waar mensen 
informatie over wetgeving over gevaarlijke stoffen 
kunnen vinden. Het doel van dergelijke loketten is 
mensen gemakkelijker toegang verschaffen tot de 
wetgeving, zodat zij op een simpeler manier kunnen 
nagaan welke vereisten er van toepassing zijn.

Actieplan Maatwerk Aanpak Regeldruk Logistiek ter 
discussie in de Tweede Kamer
Het actieplan Maatwerk Aanpak Regeldruk Logistiek 
is in januari 2015 voor het ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu en door het ministerie van Econo-
mische zaken aangeboden aan de Tweede Kamer. 
De Kamer heeft het actieplan ontvangen en heeft 
vervolgens een aantal vragen gesteld, die momenteel 
worden beantwoord door betrokken departementen.  
In het voorjaar van 2016 wordt een voortgangsbrief 
aan de Tweede kamer gestuurd, waaruit de stand 
van zaken blijkt en ook hoe omgegaan wordt met de 
acties op de B- en C-lijst. 
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Wat is Human 
Capital Agenda?

De Human Capital Agenda richt zich op het 
menselijk ‘kapitaal’ binnen de logistieke sector. De 
beschikking over genoeg logistieke professionals is 
een belangrijke voorwaarde om de ambities van de 
Topsector Logistiek waar te maken. Daarom is een 
Human Capital Agenda (HCA) opgesteld die berust 
op drie pijlers: 
•  Het bevorderen van de instroom van leerlingen in 

logistieke opleidingen;
•  Een optimale wisselwerking tussen onderwijs en 

werkveld;
•  Het behouden van werknemers voor de logistiek 

door sociale innovatie van de sector.

Binnen de actie Human Capital Agenda zijn 6 Kennis 
Distributie Centra (KDC’s) opgericht. De spil van ie-
der KDC wordt gevormd door een hogeschool. Deze 
hogeschool is het aanspreekpunt voor bedrijven in 
de regio, en deelt de in de regio opgedane kennis 
met de andere KDC’s. De KDC’s worden landelijk aan-
gestuurd vanuit de Hogeschool van Amsterdam.

De opzet van de KDC’s heeft als groot voordeel om 
kennis op een eenvoudige manier te kunnen delen. Als 
hogescholen onderling, maar ook richting het bedrijfs-
leven. Ieder KDC heeft namelijk een netwerk van par-
tijen om zich heen, dat zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen 
met logistieke activiteiten, logistiek dienstverleners 
en de douane. Hierdoor ontstaat een groot logistiek 
netwerk dat vragen kan stellen aan de KDC’s, maar dat 
ook input kan leveren voor het onderwijs in de regio.

Binnen de KDC’s is de actieagenda van de Topsector 
Logistiek goed ingebed in het onderwijs, door de 
thema’s op te nemen in het onderwijs van de ho-
gescholen. Iedere hogeschool heeft maximaal  drie 
profi leringsthema’s gekozen die aansluiten bij de 
topsector en bij de focus van de hogeschool, bijvoor-
beeld doordat er een lector is voor dat onderwerp.

Doelstelling
De actie Human Capital Agenda heeft de volgende 
doelen voor het jaar 2020:
•  Het aangaan van de kwantitatieve en kwalitatieve 

uitdagingen voor de sector;
•  Het bevorderen van een sterke kennisinfrastruc-

tuur met meer kennisdeling;
•  Het met 50% verhogen van de uitstroom van 

professionals in de logistieke sector met grondige 
kennis over de innovatiethema’s.

Resultaten
Binnen de actie Human Capital Agenda zijn onder 
andere de volgende resultaten behaald:
•  Een werkgroep van de Human Capital Table 

Logistiek heeft zich over het onderwerp sociale in-
novatie gebogen en stelde een plan op om sociale 
innovatie in de logistiek te bevorderen. Op basis 
hiervan heeft ManpowerGroup in samenspraak 
met de Topsector Logistiek het witboek ‘Wie het 
weet mag het zeggen’ uitgebracht; 

•  Eind november 2015 is de eerste masterclass voor 
mbo-docenten van start gegaan. Doel van dit pro-
ject is ROC-docenten logistiek van deelnemende 
ROC’s uit het mbo-kennisakkoord via masterclas-
ses actuele kennis en inzicht in de logistiek en 
de logistieke ontwikkelingen aan te dragen en 
daarmee kennis te laten nemen van de innovatie-
thema’s van de Topsector Logistiek;

Download hier het 

witboek ‘Wie het 

weet mag het 

zeggen’:
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•  Het project ‘Classificatiesysteem en register vLm’ 
is van start gegaan. Dit project voorziet  in het 
ontwikkelen van een sterk label met betrekking 
tot classificatie van de logistieke professional op 
basis van kennis, ervaring en competenties. Dit 
biedt voordelen voor de logistieke professional om 
zich te onderscheiden en maakt het wervings- en 
selectieproces voor bedrijven eenvoudiger;

•  Om de krachten te bundelen ten aanzien van 
human capital wordt nauw samengewerkt tussen 
de human capital coördinatoren van alle 9 topsec-
toren. Op die manier is een gezamenlijke Human 
Capital Roadmap 2016-2020 ontwikkeld;

•  Excellentie in onderwijs: 9e editie Topcoaches 
voor toptalent van start gegaan;

•  Het KennisDC Logistiek krijgt met ingang van  
1 februari 2016 een geheel vernieuwde portal. 
Kom eens kijken op www.KennisDCLogistiek.nl en 
zie de kennis groeien!

Nu ook INNVAL 
mogelijkheden 
voor bedrijven 
Gelderland

In de logistieke sector is de concurrentie groot. Om 
winstgevend te zijn en te blijven is het belangrijk om 
relevante toegevoegde waarde te creëren. Blijven 
innoveren is dan ook het devies. Veel mkb-bedrijven 
laten hier kansen liggen. Gelderse logistieke dienst-
verleners en transportbedrijven kunnen daar nu 
ondersteuning van het KennisDC Logistiek Gelder-
land bij krijgen in het project Innovatie Value Added 
Logistics (INNVAL).

“Met het INNVAL project wil het KennisDC Logistiek 
Gelderland de toegevoegde waarde in de keten ver-
hogen, het organiserend vermogen bij bedrijven ver-
sterken en bedrijven stimuleren in clusters samen te 
werken,” aldus Folkert Tuininga, projectleider INNVAL 
bij het KennisDC. “Het is de bedoeling deze bedrijven 
vanuit de onderkant van het Logistieke Sectorhuis 
(TNO) naar het uitvoeren van complexere diensten 
met meer toegevoegde waarde aan de bovenkant 
van het sectorhuis te brengen.”
Bij bedrijven die al sinds het begin van INNVAL in 
2008 bezig zijn met het innoveren van hun diensten, 
ziet Folkert Tuininga dat deze steeds meer in staat 
zijn ook regiefuncties uit te voeren. Om hen hierin 
verder te stimuleren en te ondersteunen, ligt het 
zwaartepunt van INNVAL op ‘ketenregie’.
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Het doel van het INNVAL project is dat de Gelderse 
logistieke dienstverleners, al dan niet georganiseerd 
in clusters, waarde toevoegende activiteiten uitvoe-
ren binnen de intercontinentale goederenstromen 
die vanuit de zee- en/of luchthavens via Gelderland 
naar het achterland verlopen. De Provincie Gelder-
land ondersteunt dit project.

Concrete activiteiten INNVAL
Het KennisDC Logistiek Gelderland doorloopt in het 
kader van het project drie concrete activiteiten met 
bedrijven:
•  Het in kaart brengen van de ‘Drijfveren van de 

Ondernemer’ en ‘Product Markt Combinatie’;
•  Het bepalen van de positionering van de onder-

neming aan de hand van de ‘INNVAL Positioning 
Tool’;

•  Het opstellen van het ‘Innovatie Actieplan’.

Daarnaast worden bedrijven ook ondersteund bij het 
implementeren van het opgestelde ‘Innovatie Actie-
plan’. Met name deze ondersteuning is cruciaal voor 
het daadwerkelijk verhogen van het organiserend 
vermogen van de onderneming. De ondersteuning 
is echter ook van belang bij het realiseren van een 
verhoging van de toegevoegde waarde.

Folkert Tuininga geeft aan dat het KennisDC Logis-
tiek Gelderland voor geïnteresseerde bedrijven ook 
INNVAL kenniskringen kan organiseren. Mogelijke 
activiteiten en onderwerpen in het kader van deze 
sessies zijn:
• Bedrijfsbezoeken, presentaties en voordrachten;
• Studiedagen;
•  Creatieve marktplaats: de verbinding tussen de 

logistieke sector en de creatieve industrie.

Workshop 
‘Ondernemer-
schap in de 
logistiek’

Op dinsdag 15 december gaven Mieke Damen en 
Yolande de Heus vanuit de actie Human Capital 
Agenda een workshop over Ondernemerschap in de 
logistiek op middelbare school ’t Atrium in 
Amersfoort. Door deze workshop kregen leerlingen 
meer inzicht in wat er komt kijken bij het opzetten 
van een bedrijf in de logistiek.

Na een korte introductie door docenten van ’t Atrium 
begon de workshop met een toelichting op het 
topsectorenbeleid en de ambities van de Topsector 
Logistiek aan twee klassen 4 Havo en 4 VWO. Een 
fi lmpje gaf een inkijkje in de logistieke operaties van 
een fabriek van Mars. Vince van Coolwijk, docent van 
de Hogeschool van Amsterdam, gaf daarna samen 
met twee vierdejaars studenten Logistics Enginee-
ring uitleg over logistieke opleidingen. Ook de posi-
tieve ervaringen die de vierdejaars hebben opgedaan 
tijdens stages en projecten en wat de opleiding 
volgens hen interessant maakt kwam aan bod.

Daarna werden de leerlingen meegenomen door Jan 
den Dekker van Greenway Logistics en Lotte Harmsen 
en Paul Krijger van Simacan in de wereld van deze 
twee succesvolle ondernemende start-ups. Vooral 
de live demonstratie van Simacan die aangeeft wáár 
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de ongeveer 1000 vrachtauto’s rijden en wannéér ze 
aankomen om de 4000 Albert Heijn winkels te be-
voorraden leverde  een bron van herkenning op voor 
de leerlingen die bijbaantjes hebben bij de groot-
grutter. De leerlingen kregen hierdoor meer inzicht in 
wat erbij komt kijken om een succesvol bedrijf neer 
te zetten en welke uitdagingen je als ondernemer 
daarbij hebt.

Vervolgens gingen de leerlingen in groepjes van vier 
zelf aan de slag met het brainstormen en uitwerken 
van een nieuw product of dienst. Ze werden bijge-
staan door de aanwezigen die als adviseur rondlie-
pen. Aan het eind van de workshop presenteerde 
elke groep hun product in een pitch van vijf minuten. 
De activiteiten van Simacan bleken een inspiratie-
bron en de ontwikkelde techniek werd ingezet voor 
nieuwe soorten apps. Ideeën die bijvoorbeeld naar 
voren kwamen waren een Mac Service, een elektrisch 
schip en een koffiemachine voor scholieren.

Deze workshop past in het speerpunt Imago en 
Instroombevordering dat vanuit de Human Capital 
tafel logistiek wordt ingevuld. Omdat de workshop 
zo’n doorslaand succes was, wordt hij waarschijnlijk 
in 2016 wederom georganiseerd.
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10
Wat is Supply 
Chain Finance?

Logistiek bestaat niet alleen uit de aansturing van 
goederenstromen, maar ook uit fi nanciële stromen. 
Wanneer bedrijven goederen kopen van over heel de 
wereld, moeten zij niet alleen zorgen dat die fysiek 
aankomen, maar ook dat het fi nancieel goed gere-
geld is. Binnen het onderwerp Supply Chain Finance 
(SCF) wil de Topsector Logistiek de fi nanciële proces-
sen tussen bedrijven optimaliseren. Supply Chain 
Finance is zowel het optimaliseren van fi nanciering 
tussen bedrijven als het integreren van fi nanciële 
processen met klanten, leveranciers en logistieke en 
fi nanciële dienstverleners.

In de logistieke keten wordt stukje bij beetje waarde 
toegevoegd aan een product. Die vermeerderde 
waarde wordt steeds tussentijds verzilverd, namelijk 
wanneer de volgende schakel in de keten ervoor 
betaalt. Hierbij zitten de toeleveranciers soms 
maanden op betaling te wachten. In totaal zit er in 
Nederland rond de twintig miljard euro aan werk-
kapitaal vast door nog niet betaalde facturen. Hier 
helpt Supply Chain Finance, onder andere door meer 
ketensamenwerking.

Onder andere door de kredietcrisis en natuurrampen 
neemt de bewustwording over de kwetsbaarheid 
van de toestroom van goederen toe. Steeds meer 
bedrijven beseffen dat de toestroom van goederen 
niet vanzelfsprekend is, en dat het risico dat de 
toestroom stopt vaak aan de fi nanciële kant ligt. 
Het risico van een te lage cash fl ow is dat bedrijven 

niet meer kunnen produceren of niet meer kun-
nen inkopen. Financiële belemmeringen beperken 
dan de fysieke aanvoer van goederen. SCF worden 
oplossingen gezocht om de stabiliteit in de keten te 
vergroten.

Doelstelling
De actie Supply Chain Finance heeft de volgende 
doelen:
•  50% van de grootste 1000 afnemers doet actief 

aan SCF;
•  50% van alle mkb’ers in Nederland heeft toegang 

tot SCF;
•  Nederland staat internationaal bekend als 

kenniscentrum op het gebied van SCF;
•  Nieuwe SCF bedrijven en start-ups creëren en 

miljard extra aan het bruto binnenlands product.

Resultaten
Binnen de actie Supply Chain Finance zijn onder 
andere de volgende resultaten behaald:
•  Er zijn verschillende SCF-oplossingen ontwikkeld 

om fi nanciering voor het mkb op kleinere schaal 
mogelijk te maken;

•  De fi nale van de Global Student Challenge 
2014 vond in april 2015 plaats op Hogeschool 
Windesheim in Zwolle. De Challenge is gewonnen 
door het Bottleneckbreakers Indian Institute of 
Management Bangalore uit India. In 2015 is een 
nieuwe Challenge gestart;

•  Er heeft een zeer succesvol SCF forum plaats-
gevonden in Amsterdam met 200 internationale 
deelnemers en diverse buitenlandse sprekers. 
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Toonaangevende 
Supply Chain  
Finance  
innovatie in  
het MKB 
NBK Group besloot in samenwerking met één van 
haar klanten, Branda, een wereldwijd opererende 
groothandelaar in wijn en sterke dranken, middels 
een pilot project te toetsen in hoeverre het mogelijk 
was om op basis van Supply Chain Finance de dienst-
verlening verder uit te breiden. Het SMILE project is 
een initiatief van Dinalog en Fluas en in het leven 
geroepen om MKB bedrijven laagdrempelig te onder-
steunen bij logistieke innovatie.

NBK Group levert een breed scala aan logistieke 
diensten voor haar klanten, zoals forwarding, ware-
housing, lucht- en zeevracht, wegtransport en value-
added logistics. Inzicht hebben in de werkelijke be-
hoefte van de klant en innovatie is daarin van groot 
belang. Hierbij hoort in de visie van NBK Group ook 
een gezonde financiële bedrijfsvoering. NBK Group 
neemt daarmee een bijzondere positie in, niet alleen 
binnen haar sector maar ook ten opzichte van haar 
klanten. Deze focus op innovatie en een gezonde fi-
nanciële huishouding leidde tot de ontwikkeling van 
een zeer innovatief Supply Chain Finance concept.

Voorraadfinanciering op kleine schaal
Voorraadfinanciering op zichzelf is heel gebruikelijk, 
naar schatting gebeurt dit met zo’n 5% van de gehele 
wereldhandel. In dit project wordt de voorraadfinan-
ciering echter opgezet door de dienstverlener, zelfs 
zonder tussenkomst van een bank. Doordat NBK 
Group de producten en markt van haar klanten goed 
kent, een gezonde vermogenspositie heeft en kan 
gebruik maken van haar ‘recht van retentie’, kan er 
tegen gunstige voorwaarden voorraadfinanciering 
opgezet worden. Dit kan op een schaal die normaal 
gesproken te klein is voor banken. Dit biedt interes-
sante kansen voor dienstverleners, maar zeker ook 
voor klanten.

“De accijnsgoederenhandel is steeds volatieler 
aan het worden”, zo stelt Julius Ledas, eigenaar van 
Branda. “Sterk schommelende wisselkoersen en ‘bear’ 
en ‘bull’ markten die elkaar steeds sneller opvolgen, 
zorgen voor kleinere zendingen met meer pro-
ductvariëteit. Dit vereist niet alleen liquiditeit voor 
breedte-investeringen in de voorraad, maar ook om 
in te kunnen spelen op buitenkansjes die nu eenmaal 
ontstaan in dit soort markten. Wij zien voorraadfi-
nanciering als één van de instrumenten voor verdere 
groei; vandaar ook onze deelname aan de pilot.”                           

Aljosja Beije, mede oprichter van BeSCOPE Solutions: 
“Supply Chain Finance is een balanceer act tussen 
de financiële, informatie en fysieke stromen binnen 
de supply chain. De financiële stromen zijn daarin 
lang onderbelicht gebleven. De crisis van 2008-2009 
heeft daarin echter sterk verandering gebracht met 
de ontwikkeling van Supply Chain Finance als een 
apart vakgebied. De ontwikkelingen volgen elkaar 
ook snel op; zo snel zelfs dat er nu al verschillende 
Supply Chain Finance versies zijn. Zo is Supply Chain 
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Finance 1.0 nog sterk gericht op ‘reverse-factoring’, 
het slim gebruik maken van verschillen in de rente-
voet op vreemd vermogen binnen de supply chain. 
Supply Chain Finance 2.0 richt zich daarentegen op 
de integratie van de fi nanciële, fysieke en informa-
tiestromen in de supply chain die zorgen voor een 
fundamentele transformatie van de supply chain en 
de wijze waarop deze gemanaged wordt.”  

“Onze top-5 klanten zijn al jarenlang klant bij ons 
en dat willen we ook graag zo houden”, stelt Bob 
de Winter Jr. van NBK Group. “Supply Chain Finance 
biedt ons de mogelijkheid om de samenwerking met 
onze klanten nog duurzamer van aard te maken.” 
Dit is hard nodig in een tijd waarin de trend is om 
steeds kortere contracten te sluiten en jaarlijkse te 
tenderen. Geen goede ontwikkelingen in de ogen 
van Bob de Winter Jr.: “Korte termijn focus zorgt voor 
wantrouwen en opportunisme in de keten en levert 
uiteindelijk alleen maar verliezers op. Samenwerken 
is dan ook het credo; niet alleen tussen dienstverle-
ner en klant, maar ook met banken.”       

Uitkomsten pilot
Inmiddels is de pilot ‘live’ en wordt binnen deze pilot 
een klein deel van de voorraad van Branda gefi -
nancierd door NBK Group. Hierbij is met name veel 
aandacht besteed aan de administratieve inrichting, 
om te zorgen dat alle transacties zorgvuldig vastge-
legd worden. Aljosja Beije: “Wijn en sterke drank zijn 
eigenlijk perfecte producten voor voorraadfi nancie-
ring”. Zo hebben ze geen ‘tenminste houdbaar tot da-
tum’ en blijven courant. Deze aspecten, in combinatie 
met de reputatie van Branda, zorgden ervoor dat de 
benodigde maatregelen om de risico’s te beheersen 
betrekkelijk eenvoudig konden worden geïntegreerd 
in de bestaande processen en systemen binnen 

NBK Group. De operationele impact was dan ook 
minimaal, temeer daar de invoer van de benodigde 
informatie zoals de waarde van de goederen en 
fysieke inspectie van de goederen onderdeel zijn van 
de bestaande dienstverlening. 

De impact op de administratieve processen daarente-
gen is echter aanzienlijk. “Voorraadfi nanciering vereist 
een andere kijk op onze fi nancial exposure”, aldus 
Stefan Plaisier, de CFO van NBK Group. Niet alleen de 
nog openstaande posten zijn van belang, maar ook 
bijvoorbeeld de waarde van de aanwezige goederen, 
eventuele prijsveranderingen daarin en ons ‘work-in-
progress’ in de vorm van opdrachten van de klant in 
verschillende stadia van compleetheid. Deze informa-
tie bij elkaar brengen en real-time kunnen delen, stelt 
hoge eisen aan onze processen en systemen. 

Nu de pilot live is, is het belangrijkste resultaat dat 
Branda meer werkkapitaal vrij heeft om te handelen. 
Dat resultaat moet niet onderschat worden, vindt 
ook Dick van Sprundel, International Tax Partner bij 
Mazars Accountants en Belastingadviseurs. Mazars is 
als projectpartner aangesloten bij het SMILE-project. 
Binnen de organisatie is veel fi scale kennis op het 
gebied van Supply Chain Finance. “Dit een unieke 
case voor Nederland en één van de eerste wereld-
wijd. In de praktijk zou het voor Branda moeilijk, zo 
niet onmogelijk, zijn om deze vorm van voorraad-
fi nanciering tegen redelijke kosten met een bank op 
te zetten. Door de insteek van NBK Group in combi-
natie met het recht van retentie is hier een vernuf-
tige en innovatieve oplossing geïmplementeerd. 
Het is mijns inziens ook toe te juichen dat er voor 
een relatief eenvoudige administratieve inrichting 
is gekozen, aangezien er veel fi scale en juridische 
aspecten een rol spelen.”
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”Voorraadfinanciering is zeker geen Haarlemmer 
wonderolie voor al onze klanten, of voor elke logis-
tiek dienstverlener,” zo stelt Bob de Winter Jr. “Het to-
taal plaatje moet kloppen; reputatie van de klant, het 
soort product, processen, systemen en de financiële 
huishouding van de klant en de logistiek dienst-
verlener. De SMILE subsidie ter ondersteuning van 
het projectmanagement gaf net dat extra zetje om 
dat goed uit te werken. Deze pilot heeft ons in ieder 
geval wel het vertrouwen gegeven om de volgende 
stap te zetten en dit concept verder te ontwikkelen.” 
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Supply Chain 
Finance 
Community

De Supply Chain Finance Community (SCFC) is in 2012 
opgericht met steun van de Topsector Logistiek en Di-
nalog. Het doel van de SCFC is om Nederland wereld-
wijd als leidend kennisnetwerk te positioneren voor 
Supply Chain Finance en om structureel een nationale 
en internationale coördinerende rol te spelen tussen 
bedrijven, overheid en kennisinstellingen. Met de 
subsidie van afgelopen jaar heeft de SCFC haar inter-
nationale leidende positie verder kunnen versterken. 
Er heeft een zeer succesvol SCF forum plaatsgevonden 
in Amsterdam met 200 internationale deelnemers 
en diverse buitenlandse sprekers. Van Uden Logistics 
heeft de keynote verzorgd en heeft aangegeven hoe zij 
met de mogelijkheden van SCF omgaan. Deze dag viel 
samen met de start van het betaalme.nu-programma. 
Dit initiatief wordt mede ondersteund door de SCFC. 
Betaalme.nu brengt mkb’ers en grote bedrijven samen 
om te zorgen voor snellere betaling en om ketenfi nan-
ciering mogelijk te maken.

Internationaal SCF onderzoek
In 2015 hebben is met de kennisinstellingen die 
betrokken zijn bij de SCFC een internationaal SCF 
onderzoek opgezet. Dit onderzoek is geheel toege-
spitst op de logistiek dienstverlener en heeft als 
doelstelling het verbeteren van de concurrentieposi-
tie van logistiek dienstverleners en het verminderen 
van risico’s en (fi nanciële) kosten in de ketens waar 

zij deel van uitmaken, door inzicht te krijgen in de 
potentie van logistiek dienstverleners als aanbie-
ders van fi nanciële diensten aan ketenpartners. De 
deelnemende bedrijven zijn: Van Uden Logistics (NL), 
Swiss Post (CH), Simon Hegele (GE), Aztek (UK) en 
Number One Logistics (IT). De deelnemende ken-
nisinstellingen zijn University of Warwick, Fraunhofer 
Institute, Politecnico en Windesheim. Windesheim is 
projectleider en de kennis zal gedistribueerd worden 
via de SCFC. De betrokken studenten uit alle landen 
komen voor een half jaar naar Nederland.

Global Student Challenge
De SCFC heeft ook de Global Student Challenge 
geïntroduceerd, een internationale SCF game die in 
een wereldwijde competitie wordt gespeeld tussen 
Universiteiten. In de editie van 2016 doen 2500 stu-
denten van 700 universiteiten uit 96 landen mee. De 
beste 20  teams komen voor de fi nale een week naar 
Zwolle om deze op Windesheim te spelen. Elk jaar 
wordt de Challenge gespeeld met meer studenten 
en universiteiten. Dit is een mooie manier om de 
kennis en expertise van SCF uit Nederland over te 
brengen naar het buitenland.

Supply Chain Finance fora
De ondersteuning van de Topsector Logistiek zorgt 
ervoor dat Nederland op SCF gebied internationaal 
op kaart komt te staan. Dit jaar zal er wederom een 
SCF Forum in Nederland plaatsvinden. Ook worden 
de mogelijkheden voor een SCF Forum in 
Singapore onderzocht. Op de vernieuwde website 
www.scfcommunity.org is het laatste nieuws over de 
community te lezen. Daarnaast is in 2015 de website 
www.scfacademy.org gerealiseerd, hierop worden 
de nieuwste wetenschappelijke artikelen, papers en 
publicaties op gepubliceerd. 



68 Resultatenboek

Versterking 
werkkapitaal-
positie mkb-
bedrijven door 
‘track and trace’ 
van uitstaande 
facturen

Wanneer bedrijven meer inzicht zouden hebben 
in wat de status is van hun uitstaande factuur bij 
hun klant, kunnen zij beter gebruik maken van hun 
werkkapitaal. Met dat inzicht kunnen (vooral mkb-)
bedrijven hun uitgaven en ontvangsten beter op 
elkaar afstemmen en wordt het eenvoudiger om een 
uitstaande facturen te laten financieren door een 
bank of factoringmaatschappij. 

Op basis van deze hypothese hebben Innopay, 
factoringbedrijf ‘voldaan’ en één van haar klanten in 
de periode november 2015 – januari 2016 een de-
monstratie van dit idee ontwikkeld. In deze demon-
stratie komt de status van een uitstaande factuur 
digitaal in het systeem van factoringbedrijf ‘voldaan’, 
waardoor deze beter inzicht heeft in het verloop het 
onderpand (in dit geval de factuur) en de daaraan 
verbonden risico’s. 
 

Figuur 1 – De factuurstatus wordt digitaal gedeeld na toestemming 

van de afnemer

Hoe werkt het?
De afnemer bestelt een product of dienst bij een 
leverancier. Als het product of de dienst is geleverd, 
stuurt de leverancier een factuur aan de afnemer. De 
afnemer geeft daarna, op verzoek van zijn leveran-
cier, digitaal toestemming aan de financier van de 
leverancier (in de demonstratie is dit ‘voldaan’) om 
inzage te verkrijgen in de status van de gefinancier-
de factuur. Doordat de financier hierdoor een soort 
track and trace heeft van de betaling, weet hij wan-
neer hij het bedrag weer kan investeren en verlaagt 
hij zijn risico.

Voordelen
Op geautomatiseerde wijze inzicht verkrijgen in de 
factuurstatus heeft een aantal voordelen, waaronder:
1.  De financier kan veel goedkoper werken, mede 

omdat risico’s eenvoudiger zijn te beheersen;
2.  Door de lagere kosten wordt het mogelijk om 

facturen met lagere bedragen (< EUR 1000,-) te 
financieren, iets wat nu nog niet economisch niet 
haalbaar is;

69Topsector Logistiek

3.  De fi nancier hoeft niet meer te bellen om de 
gefi nancierde factuur te verifi ëren;

4.  De ontvanger van de gefi nancierde factuur (de 
afnemer) hoeft niet meer handmatig de fi nancier 
van zijn leverancier te woord te staan.

Het allerbelangrijkste resultaat is dat leveranciers 
hiermee beter inzicht krijgen in hun kasstroom en 
dat, indien zij besluiten fi nanciering aan te trekken, 
dit makkelijk en kosteneffectief kan zijn. 

Inzichten
De demonstratie heeft verder inzicht opgeleverd in: 
1.  Voorlopige specifi caties van het protocol waar-

mee afnemers de fi nancier (van hun leveranciers) 
machtigen tot hun administratiesoftware om de 
factuurstatus in te zien;

2.  Voorlopige specifi caties van een digitale factuur-
status en de inpassing daarvan in de business 
processen en het systemen van fi nanciers;

3.  De positionering van een dergelijke oplossing in 
bestaande SCF-programma’s, waarbij de factuur-
status gedeeld wordt met leveranciers en diens 
fi nanciers. Dit in tegenstelling tot de huidige 
praktijk waarin de factuurstatus vooral bij de 
afnemers bekend is en deze meestal gedeeld 
wordt met de fi nancier van de afnemer. Hiermee 
stelt deze fi nancier een apart fi nancieringsaanbod 
voor aan de leverancier (‘reversed factoring’) in 
samenwerking met de afnemer;

4.  Interesse bij Duitse en Italiaanse partijen, waarbij 
opgemerkt dient te worden dat Nederland als 
koploper wordt gezien.

In de eerste helft van 2016 zal deze demonstra-
tie verder worden uitgebreid met meer fi nanciers, 
leveranciers, afnemers en ERP oplossingen alsmede 

geografi sche uitbreiding naar onder andere Duits-
land en Italië. Tot slot zal ook gekeken worden naar 
praktische inpassing van de digitale factuurstatus in 
bestaande SCF of e-facturatie oplossingen.
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Wat is 
MIRT Goederen-
corridors?

Voor een goede afwikkeling van vervoersstromen 
is het belangrijk dat er een volwaardig en goed 
functionerend kernnetwerk bestaat. Het kernnet-
werk is een gemeenschappelijke visie van bedrijfs-
leven, havenbedrijven en (regionale) overheden op 
een kernnetwerk van achterlandverbindingen (weg, 
spoor, shortsea en binnenvaart) en multimodale 
overslagpunten. Het gaat hierbij om twee lagen: een 
netwerk dat van belang is voor de internationale 
bereikbaarheid en een netwerk dat van belang is 
voor de nationale bereikbaarheid.

Het kernnetwerk dat van belang is voor de interna-
tionale bereikbaarheid is reeds door het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu in samenspraak met 
het Topteam Logistiek vastgesteld en is opgenomen 
in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. In 
dit netwerk is besloten tot het opzetten van twee 
multimodale goederencorridors: de A15 – Betuwe-
route – Waal corridor vanuit Rotterdam (“corridor 
Oost“) en de goederencorridor Rotterdam – Brabant 
– Limburg – Duitsland (“corridor Zuid”).

Binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur en 
Transport (MIRT) wordt onderzoek gedaan naar deze 
corridors. 

Het doel van de corridorstudies is het in beeld 
brengen van de kansen en belemmeringen met be-
trekking tot het optimaliseren van de multimodale 
goederencorridors, opdat de bereikbaarheid en de 
concurrentiekracht van Nederland wordt versterkt, 
hoe deze kansen te benutten en belemmeringen 
weg te nemen en welke samenwerkingsvormen tus-
sen betrokken partijen daarvoor nodig zijn. Hierbij 
speelt het stimuleren van:
•  Optimaal en fl exibel gebruik van bestaand infra-

structuurnetwerk en vervoersmodaliteiten (weg, 
spoor, water en buisleiding);

•  Effi ciëntieverbetering logistieke sector en achter-
landnetwerk;

•  Benutting van economische ontwikkelingskansen.

TNO whitepaper Truck Platooning
Samen met stakeholders wordt gewerkt aan een 
ontwikkelrichting voor deze corridors: een geza-
menlijke visie met actieplan. ITS-maatregelen als 
truck platooning (bij konvooi autonoom rijdende 
vrachtwagens) bieden kansen om het wegtransport 
op deze corridors effi ciënter, veiliger, zuiniger én 
schoner te maken.  

TNO ziet in Truck Platooning dé toekomst voor het 
vrachtvervoer: vrachtwagens die coöperatief rijden 
op korte afstand van elkaar (minder dan 1 seconde) 
op basis van de technologie van geautomatiseerd 
rijden. Transportbedrijven profi teren van een lager 
brandstofgebruik en verbeterde (chauffeurs) produc-
tiviteit. Terwijl de samenleving profi teert van minder 
ongevallen, veiliger verkeer, minder drukke wegen, 
en een verminderde CO2-uitstoot.
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In de TNO whitepaper wordt uitgelegd wat pla-
tooning is, welke voordelen het brengt voor welke 
partijen in de keten en hoe de roadmap eruit ziet 
voor de inzet van platooning op de Nederlandse en 
Europese wegen. Ontwikkelingen in de onderlig-
gende Cooperative Adaptive Cruise Control (CACC) 
technologie lopen al jaren, maar het op grote schaal 
inzetten van platooning is een systeem-brede 
innovatie-uitdaging. Dat vraagt om een gezamen-
lijke aanpak van alle belanghebbenden in onze 
samenleving.

Op dit moment is het politieke en economische 
klimaat positief voor een brede inzet van platooning 
nu de eerste wetswijzigingen zijn voorgesteld om 
tests met zelfrijdende trucks mogelijk te maken 
op de Nederlandse wegen. TNO adviseert om voor 
deze systeem brede innovatie, een Shared Research 
Programme vast te stellen op basis van open inno-
vatie principes. In zo’n programma werken partijen 
gezamenlijk aan de commerciële implementatie van 
het platooning concept voor twee trucks in 2020; 
veilig, betrouwbaar en efficiënt.

Lees hier het  

whitepaper van 

TNO over truck 

platooning:
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Kerncijfers Topsector Logistiek

Directe logistieke activiteiten

• Toegevoegde waarde:  55,0 miljard euro
• Werkgelegenheid:  813.000 arbeidsjaren
• Productiewaarde:  125,8 miljard euro

1  Transport en overslag
•  Toegevoegde waarde:  29,3 miljard euro
•  Werkgelegenheid:  433.000 arbeidsjaren
•  Productiewaarde:  67,8 miljard euro

2  Opslag en warehousing
•  Toegevoegde waarde:  14,4 miljard euro
•  Werkgelegenheid:  212.000 arbeidsjaren
•  Productiewaarde:  33,3 miljard euro

4  Ketenregie/SCM
•  Toegevoegde waarde:  11,3 miljard euro
•  Werkgelegenheid:  168.000 arbeidsjaren
•  Productiewaarde:  24,7 miljard euro

Indirecte logistieke effecten

• Toegevoegde waarde:  11,8 miljard euro
• Werkgelegenheid:  121.000 arbeidsjaren
• Productiewaarde:  17,0 miljard euro

3  VAL en VAS
•  Toegevoegde waarde:  2,2 miljard euro
•  Werkgelegenheid:  34.000 arbeidsjaren
•  Productiewaarde:  3,6 miljard euro

5  Supportactiviteiten
•  Toegevoegde waarde:  9,6 miljard euro
•  Werkgelegenheid:  86.000 arbeidsjaren
•  Productiewaarde:  13,3 miljard euro
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