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De covid-pandemie, de opkomst van e-commerce, en de verstoring van internationale supply chains 

hebben het belang van efficiënte logistieke ketens van producent naar eindklant onderstreept. Nederland 

heeft een leidende rol in Europa door onze geografische ligging en onderscheidende fysieke en digitale 

haveninfrastructuur. Hierbij speelt ook het sterke ondernemerschap van logistiek dienstverleners in 

Nederland een essentiële rol. Dit ondernemerschap komt juist in tijden van sterke dynamiek in de 

economie en maatschappij naar voren.

Bovendien is onze samenleving sterk in transitie, bijvoorbeeld op het gebied van energie, arbeidsmarkt, digitalisering en 

technologie. In de strijd tegen de klimaatverandering moet de transportsector alle zeilen bijzetten om minder energie te 

verbruiken en de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie mogelijk te maken. Daarnaast moet gezien het tekort aan 

arbeidskrachten de arbeidsproductiviteit omhoog. Digitalisering en technologie zijn daarvoor onmisbaar. Door slim gebruik te 

maken van data kan het aantal transportbewegingen omlaag, waardoor er minder personeel en energie nodig is. De distributie 

binnen steden wordt in toenemende mate uitgevoerd met elektrische vervoermiddelen. Ook distributiecentra veranderen 

snel: de nieuwste distributiecentra zijn uitstekend geïsoleerd en wekken hun eigen energie op met zonnepanelen. Bij de 

meest vooruitstrevende logistieke bedrijven worden distributiecentra steeds meer bevolkt door zelfrijdende karretjes en 

andere robots, die de mens het werk uit handen nemen en tot vijf keer zo snel uitvoeren. 

Innovaties zijn de sleutel naar succesvolle transities die onze positie van het bedrijfsleven en als logistiek knooppunt versterken. 

De wijze waarop logistiek dienstverleners innovaties vertalen in hun operationele processen hangt af van het innovatieve 

vermogen van hun organisatie en medewerkers. Dit bepaalt tegelijk het bestaansrecht en de toekomstbestendigheid1 van 

hun bedrijf. Kortom, er staat veel op het spel. 

Al ruim twintig jaar stellen Buck Consultants International en Vakmedianet jaarlijks de Top 100 Logistiek Dienstverleners2 in 

Nederland samen. In de laatste twee jaar speelt de mate van innovatie bij logistiek dienstverleners een belangrijke rol bij 

het vaststellen van de positie op de ranglijst. De ranglijst wordt gebaseerd op een indexscore. Inmiddels wordt 30% van de 

indexscore bepaald door de mate waarin logistiek dienstverleners investeren in innovaties op zes thema’s: duurzaam transport, 

duurzame warehousing, smart warehousing, arbeid en scholing, ketenregie en digitale platforms. 

In dit rapport, een gezamenlijke uitgave van Buck Consultants International en ABN AMRO, bieden we een analyse van onder-

scheidende innovaties op deze thema’s en delen we ervaringen uit de praktijk van een aantal bedrijven uit de Top 100 Logistiek 

Dienstverleners. Hiermee willen we andere bedrijven in de sector inspireren en stimuleren om serieuze stappen te zetten op 

deze thema’s. Het delen van kennis met een bredere groep dienstverleners in de sector versnelt de kans op succesvolle transities 

aanzienlijk. En dat leidt tot een sterkere positie van de sector transport en logistiek, en Nederland als logistieke Gateway to Europe.

1 https://www.pwc.com/gx/en/industries/transportation-logistics/publications/the-future-of-the-logistics-industry.html 
2 DSV is nieuwe nummer 1 Top 100 Logistiek Dienstverleners - Logistiek
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2. Duurzaam transport 
Alle logistiek dienstverleners in Nederland staan voor de uitdaging om hun transport- en distributie-

operaties steeds duurzamer uit te voeren. Of het nu om stedelijke distributie of lange afstandsvervoer 

gaat. Hier is de afgelopen jaren al hard aan gewerkt. 

Enkele redenen waarom het goederentransport in Nederland per gereden kilometer steeds duurzamer wordt, zijn:  

   Brandstofbesparing. Dit leidt tot verlaging van emissies als ook tot kostenbesparing. Rentabiliteit en duurzaamheid 

kunnen dus hand in hand gaan.

   De snelle ontwikkeling van duurzame energiedragers zoals HVO-diesel en bio-LNG. Maar ook batterij-elektrisch 

vervoer over kortere afstanden en waterstof voor zwaarder langeafstandsvervoer komen er aan. De business case 

voor het rendabel investeren in dergelijke voertuigen komt steeds meer binnen bereik van logistieke bedrijven.

   Vanuit de overheid3 en samenleving is een groeiende ambitie om klimaatdoelstellingen te bereiken. Het Klimaat-

akkoord 2030 vereist dat de uitstoot van CO2-emissies 50% is gedaald ten opzichte van 1990, terwijl de Europese 

Commissie met een doelstelling van 55% reductie in 2030 nog ambitieuzer is. 

Bij het daadwerkelijk verduurzamen van transportkilometers vinden logistiek dienstverleners in de praktijk veel 

baat bij het Lean & Green-programma4. Meer dan de helft van de Top 100 nam in 2021 deel aan dit programma. 

Het programma helpt dienstverleners, evenals verladers, om stapsgewijs hun transportprocessen duurzamer in te 

richten. Dit kan op tenminste vier verschillende manieren:

1.  Investeren in voertuigen met schonere motoren die eventueel gebruikmaken van duurzamere energiedragers. 

Ook kunnen alternatieve voertuigconcepten helpen om de CO2-emissie per ton/km verder te verlagen, zoals de 

Ecocombi5 (25,25 meter).   

2.  Chauffeurs helpen om hun rijstijl duurzamer te maken, vaak door ze te begeleiden via een specifiek opgezet 

programma. 

3.  Door transportprocessen anders in te richten kan het transport duurzamer worden. Zo kunnen dienstverleners 

samenwerken om transporten te bundelen, waarbij ook nu al gebruikgemaakt wordt van kleinere elektrische 

bestelwagens voor de ‘last mile’. Uiteraard kunnen goederenstromen ook via onafhankelijke digitale platforms  

gebundeld worden.  

4.  Tenslotte kan door overleg met verladers, de klanten, het transportproces beter worden ingericht. Hierdoor kan 

de beladingsgraad van vrachtwagens verhoogd worden.  

44

3 The European Green Deal: what it means for road transport | IRU
4 Home - Lean & Green (lean-green.nl)
5 Eco combi | VDTR – Van Duijvenbode Transport
6 Quicargo: digital logistics and shipping platform for road transport

https://www.lean-green.nl
http://www.vdtr.nl/eco-combi/
https://quicargo.com/?utm_medium=ppc&utm_source=bing&utm_term=quicargo&utm_campaign=Search%20-%20Quicargo%20Branding&hsa_cam=2081207219&hsa_tgt=kwd-73117961585865%3Aloc-2484&hsa_kw=quicargo&hsa_ver=3&hsa_ad&hsa_acc=1754800870&hsa_grp=1169880871973134&hsa_src=o&hsa_net=adwords&hsa_mt=e&msclkid=14e3e9f7a7ea18d0b708885336496645
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Vanuit duurzaamheidsprogramma’s als Lean & Green zijn specifieke diensten ontwikkeld zoals BigMile7, dat 

bedrijven via een tool inzicht op maat geeft over daadwerkelijke CO2-uitstoot en de kansen om bepaalde 

transporttrajecten te verduurzamen. Dit geeft een concrete bijdrage aan de uitwerking van de duurzaam-

heidsstrategie.

De snelheid van verdere verduurzaming van het transport bij dienstverleners is afhankelijk van een aantal factoren:

   Betaalbaarheid. De investering in vaak duurdere duurzame voertuigen moet financieel gedragen kunnen worden. 

Bedrijven willen in de kopgroep zitten, maar als voortrekker investeren kan alleen met hulp van klanten. 

   Beschikbaarheid. Het aanbod van zero-emissievoertuigen neemt snel toe. Fabrikanten van transportmiddelen 

breiden hun modelprogramma’s in hoog tempo uit.  

   Wet- en regelgeving. De instelling van Zero Emission Zones voor stedelijke distributie of de verwachte kilometer- 

heffing voor vrachtwagens8 spelen een sturende rol bij besparing van CO2 emissies. In het recente verleden 

was ook de verplichte Euro-6-motoen bij voertuigen op de Maasvlakte bepalend. De overheid moet hierbij 

consistent beleid voeren.    

   Laadinfrastructuur. De beschikbaarheid van infrastructuur voor e-laden9 en waterstof is een hot item. Hierbij gaat 

het ook om de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk in Nederland. De nationale overheid moet een leidende 

rol nemen in de uitbreiding van het e-laadnetwerk.

   Multimodale opties. Tenslotte kunnen zeker op langere afstanden of transporten van en naar zeehavens de 

mogelijkheden benut worden om gebruik te maken van spoor of binnenvaart. Verschillende dienstverleners uit 

de Top 100 zetten waar mogelijk in op de modal shift.           

De conclusie is dat vrijwel alle dienstverleners uit de Top 100 actief bezig zijn om hun transport te verduurzamen. 

De manier waarop hangt af van de specifieke strategie, vaak beïnvloed door het segment waarin het bedrijf actief 

is en de behoefte van klanten. De overstap naar elektrisch transport voor distributie of waterstof voor langere 

afstand kan snel gaan, maar dit is volkomen afhankelijk van in hoeverre de investeringskosten per voertuig 

concurrerend zijn, de aanwezigheid van een infrastructuur voor e-laden en waterstof, en de capaciteit van het 

elektriciteitsnetwerk. 

7 BigMile - The standard in CO2 footprint calculation and optimization
8 Transport Online - Kilometerheffing vrachtwagens uitgesteld tot 2027 ‘mokerslag voor behalen klimaatdoelen’
9 ‘Kennis- en actie-agenda Logistiek biedt overzicht en slagkracht’ - Nationale Agenda Laadinfrastructuur

Aandeel ondernemers dat tekort aan arbeidskrachten als belemmering ervaart voor bedrijfs-
activiteiten 

Smart warehouse: groei toegevoegde waarde hoger dan aantal medewerkers
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Bron: CBS 2022
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https://www.transport-online.nl/site/126028/kilometerheffing-vrachtwagens-uitgesteld-tot-2027-mokerslag-voor-behalen-klimaatdoelen/
https://www.agendalaadinfrastructuur.nl/nieuws/2061662.aspx?t=-%e2%80%98Kennis--en-actie-agenda-Logistiek-biedt-overzicht-en-slagkracht%e2%80%99
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Vijf bedrijven die zich onderscheiden met duurzaam Transport

   Van der Wal werkt met het eigen programma ‘Kill Empty Running’ aan het verminderen van het aantal vracht-

wagens dat leeg onderweg is of gedeeltelijk leeg rijdt, en het verminderen van het aantal halflege verpakkingen. 

Van der Wal heeft recent de 3e Lean & Green Star behaald, waarbij 35% CO2-besparing op transporttrajecten 

wordt behaald.

   Samsung SDS is dankzij het creëren van gezamenlijke corridors over het spoor en de weg in staat om het weg-

transport tussen Noord-Brabant en Polen met 80% te verminderen. Dit geeft zowel economische als maatschappelijke 

voordelen. Dit initiatief wordt ondersteund via het landelijke actieprogramma Joint Corridors Off-Road.

   Simon Loos werkt samen met drie grote klanten aan de inzet van geheel elektrische koelbakwagens, dubbeldekkers 

en elektrische auto’s in de stad. Hierdoor is de uitstoot per vervoerd product voor deze partijen lager.

   Geodis heeft ‘Oxygen Project’, een eigen programma waarmee emissies gemeten en verminderd worden. 

Daarnaast worden via het programma samenwerkingen met klanten ingericht om indirecte uitstoot tegen te 

gaan, en oplossingen gezocht voor klanten om de ecologische voetafdruk te verkleinen.

   Verhoek Transport werkt mee met het SolarOnTop-initiatief van IM Efficiency. SolarOnTop voorziet de vrachtwagen 

van groene stroom uit de zonnepanelen tijdens het rijden, wat zorgt een lagere belasting van de motor voor een 

lager brandstofverbruik.



Frank Verhoeven, CEO van Vos Logistics is helder in zijn visie: “Om mee te kunnen gaan in de tijd, is het voor elke 
logistiek dienstverlener van belang om over duurzaamheid na te denken en hiernaar te handelen. De transportsector 
ligt onder een vergrootglas wat betreft het milieu. We zien dit niet als een obstakel, maar juist als een extra reden 
om onze bedrijfsvoering snel te verduurzamen en toekomstbestendig te maken.”

Lege ritten
Duurzaamheid gaat voor Vos Logistics over impact. “Hoe kunnen we met onze logistieke prestaties een relevante 
bijdrage leveren in de maatschappij en klanten bedienen met een minimale footprint?” Door de emissies en 
milieubelasting inzichtelijk te maken kan Vos Logistics samen met de klant werken aan verduurzaming van het 
logistieke proces. Het doel is duurzaam transport zo te organiseren dat het operationeel en bedrijfseconomisch 
haalbaar is. Recent heeft het bedrijf zijn prestaties beloond zien worden met een extra Lean & Green ster, de 
derde inmiddels. 

Voor duurzaamheid draagt elke divisie binnen het bedrijf zijn eigen verantwoordelijkheid. Vooral in het 
wegtransport moet de CO2-uitstoot omlaag door middel van het efficiënter inrichten van het proces en zuiniger 
rijgedrag. Vermeulen: “We bekijken met klanten hoe we lege ritten kunnen voorkomen, zodat de capaciteit nog 
beter kan worden benut. Op basis van data volgen we het rijgedrag van chauffeurs en moedigen we hen 
maandelijks aan om zuiniger te rijden. Zo brengen we stap voor stap de CO2-uitstoot verder omlaag.” 

Kopgroep
Door technologische innovatie is het wegtransport aan snelle verandering onderhevig. Vos Logistics maakt 
inmiddels gebruik van de SolarOnTop-zonnepanelen van IM Efficiency op de opleggers. Verhoeven verwacht dat 
ooit autonome trucks in het straatbeeld verschijnen. “Wij denken dus nu al na over hoe we ons logistieke proces 
verder kunnen verbeteren met behulp van autonome trucks.” 

Een nadeel aan innovatie is dat de inzet van nieuwe technologie vaak experimenteel is, stevig ingrijpt in 
bedrijfsprocessen en een natuurlijke doorlooptijd kent alvorens deze praktisch en rendabel zijn. Neem bijvoorbeeld 
de energietransitie middels elektrificatie en toepassing van waterstof. Dit gaat over fundamenteel andere voertuigen, 
maar ook infrastructuur en kostenmodellen. “Deze transitie maken we samen met verladers, vervoerders, 
toeleveranciers en overheden. We willen hier een actieve rol in de kopgroep spelen, maar kunnen niet te ver voor 
de muziek uitlopen”, aldus Verhoeven.

7

2.1. Vos Logistics: 
  Stap voor stap minder CO2-uitstoot 
Vos Logistics uit Oss is een Europees opererend logistiek dienstverlener met ruim 3.000 medewerkers. 

Het 75-jarig bestaan in 2019 was een reden om te kijken naar de toekomst, onder het motto ‘Imagine Vos 

Logistics 100’. “Je kunt het je nu nauwelijks nog voorstellen, maar 25 jaar geleden werkten we nog niet 

met internet, e-commerce of mobieltjes. Het is daarom nog niet eens voor te stellen hoe het bedrijf de 

komende 10, laat staan 25 jaar gaat veranderen”, aldus Eveline Vermeulen, verantwoordelijk voor duur-

zaamheid, kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden bij Vos Logistics.

2. Duurzaam transport
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2.1 Vos Logistics: Stap voor stap minder CO2-uitstoot 

Data uit Jaarverslag Vos Logistics 2021

Bron: voslogistics.com, Jaarverslag
(https://www.voslogistics.com/nl/vos-logistics/duurzaamheid)
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Sustainable operation in the value chain
At Vos Logistics, we work closely with our customers to 
provide the most sustainable, efficient, and effective ways to 
get the best results. 

As part of our commitment to driving clean and efficient 
transport solutions, in 2021, Vos Logistics intern Willem 
Goudriaan performed a thorough study of the technical and 
economic feasibility of zero-emission home deliveries from Vos 
Logistics. 

As part of the Vos Logistics focus on providing 
the most effective and sustainable solutions, we 
partner with EcoVadis, a global leader in business 
sustainability rating. The methodology used by 
EcoVadis provides clear sustainability and carbon 
scorecards across 4 themes – environment, ethics, 
labour and human rights, and 
sustainable procurement. 

In 2021, we were proud to 
move from a bronze to a 
silver EcoVadis rating.

As part of our commitment to a sustainable 
future, Vos Logistics is an active participant 
in Operation Clean Sweep. The initiative 
aims to ensure that any plastic waste used in 
transport is disposed of responsibly. 

In 2021, Vos Logistics took part by equipping 
drivers across the company with the knowledge 
and tools they need to clean up properly. This 
included equipment and training. 

Regular audits were carried out to support the 
team and ensure the success of the operation.

EcoVadis rating from 
bronze to silver

Operation
clean sweep

Emission per ton/km

Percentage of total transport

Percentage

CO2 Emission (Fleet)

Multimodal transport

Eurostandard Trucks

2017

2017

2017

2018

2018

2018
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2019

2019
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2021

2021

0.035

24.9

5.59

0.035

22.7

5.89

0.036

22.2

5.93

0.035

17.2
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2020

0.034

2020

15.6

2020
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Sustainability and 
environment

Energy Transition Board 
The Energy Transition Board (ETB) is charged with the 
responsibility of investigating all options available to Vos 
Logistics to reduce our CO2 emissions and to follow up on the 
developments in alternatives to diesel. Throughout 2021 the 
Board continued to work towards these aims as part of the 
company’s commitment to contributing to a cleaner world. 

Carbon footprint of premises
The 12,000 solar panels on the rooftops of our buildings in 
Oss and Roosendaal continued to generate significant energy 
throughout 2021. Approximately 25% is directly used in Vos 
Logistics buildings and any energy that is not used in the 
company premises is sold back to the market, providing green 
energy to other users. 

Videowall Veersemeer, Oss.

REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT

well underway regarding sustainable initiatives. When we 
evaluated the situation, it became clear that we had managed 
to reduce the CO2 emissions per ton of transported volume 
by 19% over the past 3 years. This led to our not only being 
awarded a 2nd, but also a 3rd Star at the same time.”

Vos Logistics’ vision is to stay ahead of the innovation curve 
and to become better, faster, increasingly cost effective, 
and more sustainable. With sustainability high on our 
agenda, the Lean & Green program aligns directly with our 
company strategy.

In 2021, Vos Logistics was awarded a 2nd and 3rd 
Star from Lean & Green, a coveted sustainability 
certification in the world of logistics.

The Lean & Green program is about reducing CO2 emissions in 
transport and logistics. The initiative was started by Connekt, 
an independent network for sustainable accessibility in 
mobility and logistics in The Netherlands and throughout 
Europe. Lean & Green’s goal is to help organisations be 
flexible and innovative, while at the same time reducing their 
CO2 emissions in various ways.

Eveline Vermeulen, QESH and Sustainability Coordinator at 
Vos Logistics explains. “At Vos Logistics we were already 

Lean & Green 
2nd and 3rd Star Certification
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 Based on electricity usage
 Nett CO2 emission after compensation (Green electricity and   

 supplying solar energy to the grid)
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The Energy Transition Board (ETB) is charged with the 
responsibility of investigating all options available to Vos 
Logistics to reduce our CO2 emissions and to follow up on the 
developments in alternatives to diesel. Throughout 2021 the 
Board continued to work towards these aims as part of the 
company’s commitment to contributing to a cleaner world. 

Carbon footprint of premises
The 12,000 solar panels on the rooftops of our buildings in 
Oss and Roosendaal continued to generate significant energy 
throughout 2021. Approximately 25% is directly used in Vos 
Logistics buildings and any energy that is not used in the 
company premises is sold back to the market, providing green 
energy to other users. 
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well underway regarding sustainable initiatives. When we 
evaluated the situation, it became clear that we had managed 
to reduce the CO2 emissions per ton of transported volume 
by 19% over the past 3 years. This led to our not only being 
awarded a 2nd, but also a 3rd Star at the same time.”

Vos Logistics’ vision is to stay ahead of the innovation curve 
and to become better, faster, increasingly cost effective, 
and more sustainable. With sustainability high on our 
agenda, the Lean & Green program aligns directly with our 
company strategy.

In 2021, Vos Logistics was awarded a 2nd and 3rd 
Star from Lean & Green, a coveted sustainability 
certification in the world of logistics.

The Lean & Green program is about reducing CO2 emissions in 
transport and logistics. The initiative was started by Connekt, 
an independent network for sustainable accessibility in 
mobility and logistics in The Netherlands and throughout 
Europe. Lean & Green’s goal is to help organisations be 
flexible and innovative, while at the same time reducing their 
CO2 emissions in various ways.

Eveline Vermeulen, QESH and Sustainability Coordinator at 
Vos Logistics explains. “At Vos Logistics we were already 

Lean & Green 
2nd and 3rd Star Certification

20

 Based on electricity usage
 Nett CO2 emission after compensation (Green electricity and   

 supplying solar energy to the grid)

Emission per ton/m2

CO2 Emission (Premises)

2017 2018 2019 2021

4.5 3.9 4.0

6.7
5.7 5.8 5.6

2.8

2020

0.6

5.6

https://www.voslogistics.com/nl/vos-logistics/duurzaamheid


Inmiddels heeft Zijderlaan de eerste Lean & Green-ster behaald dankzij een reductie van de CO2-uitstoot in het 
wegvervoer van ruim 20 procent. Dit resultaat is niet alleen het gevolg van investeringen in schonere vrachtwagens, vertelt 
algemeen directeur Sabine Zijderlaan: “Cruciaal is bewustwording door de gehele organisatie heen. We hebben 
geïnvesteerd in een hypermoderne energie neutrale nieuwe werkplaats, plaatsen zonnepanelen op de daken, bieden 
gerichte Code 95 rij-optimalisatie trainingen aan onze chauffeurs, optimaliseren continu ons wagenpark en maken 
ritanalyses om de CO2-uitstoot van onze wagens nog verder terug te dringen.” 
Driekwart van het wagenpark is uitgerust met een Euro-6 motor; het streven is om dat in 2023 naar 100% te hebben 
verhoogd. Mede door bovengenoemde maatregelen weet Zijderlaan ieder jaar een significante verlaging van 
de CO2-uitstoot te behalen. Daarnaast is dit jaar samen met een belangrijke opdrachtgever gekozen voor de 
fossielvrije brandstof HVO100. Als bedrijf heeft Zijderlaan geïnvesteerd in het Nature-Based Solutions programma 
van Shell. Dit betekent dat alle door Zijderlaan verbruikte brandstofliters worden gecompenseerd met wereldwijde 
NBS-klimaatprojecten. Door breed in te zetten op zowel compensatie- als reductie programma’s zet het bedrijf 
momenteel belangrijke stappen naar een CO2-neutraal transport.  

Financieel haalbaar
Zijderlaan investeert uiteraard ook in steeds schonere voertuigen, maar de echte doorbraak moet op dit vlak nog komen, 
zegt algemeen directeur Wim Zijderlaan: “Wij vervoeren vaak zware bulkladingen. Zowel technisch als financieel is de inzet 
van trucks die rijden op waterstof of elektriciteit voor dit type lading nog niet goed mogelijk.” Het bedrijf volgt via gesprekken 
met toeleveranciers de ontwikkeling van waterstoftrucks op de voet. Wim Zijderlaan: “Het is de kunst het juiste start-
moment te kiezen voor de inzet van deze trucks. Die keuze hangt af van techniek, prestaties, waterstoftankinfrastructuur, 
de behoefte en houding van klanten, de beprijzing van CO2-uitstoot en ook de invoering van de vrachtwagenheffing, 
waarvan de opbrengst wordt benut voor verduurzaming van het wegvervoer. Onze ambitie is om in de kopgroep te zitten, 
maar dit betekent niet dat we er als eerste mee aan de slag gaan als het financieel en technisch niet haalbaar is.”  

Samenwerking verduurzamen 
Zijderlaan wil de CO2-uitstoot verder reduceren. De volgende mijlpaal is een besparing van 30 procent, goed voor 
een tweede Lean & Green-ster. “Onze duurzaamheidsadviseur volgt de ontwikkelingen op duurzaamheidsgebied 
nauwkeurig. Hij maakt ritanalyses en prognoses over CO2-uitstoot. Vervolgens wordt samen met onze klanten 
bekeken en onderzocht of er mogelijkheden voor verduurzaming in de keten zijn. Deze duurzame optimalisatieslagen 
brengt hij dan verder in kaart”. Klanten zijn graag bereid het transport te verduurzamen, ziet Sabine Zijderlaan: 
”Klanten zijn hier nu veel meer mee bezig dan vijf jaar geleden. Onze suggesties komen dus op het juiste moment.” 
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2.2. Zijderlaan Transport: 
  Minder CO2 dankzij data en samenwerking
Zijderlaan uit het Zuid-Hollandse Stolwijk is een in agrilogistiek gespecialiseerde dienstverlener binnen de 

Benelux. De afgelopen jaren heeft Zijderlaan gericht geïnvesteerd in het verduurzamen van transport- en 

goederenopslag. Door haar pro actieve aanpak levert het bedrijf een belangrijke bijdrage aan de klimaat-

doelstellingen, op weg naar een CO2 neutrale sector en samenleving.  

2. Duurzaam transport



3. Duurzame warehousing
De behoefte aan distributiecentra in Nederland is groot, voornamelijk door de snelle groei van e-commerce, 

die door corona een extra stimulans heeft gekregen. Bedrijven willen ook niet meer volledig afhankelijk 

zijn van aanvoer uit Azië en houden meer voorraad in Europa aan. Vorig jaar werkten meer dan 400.000 

personen in of voor Nederlandse warehouses en distributiecentra. De behoefte aan nieuwe distributie-

centra groeit naar verwachting de komende jaren substantieel voor zowel mega warehouses10 (meer dan 

40.000 m² bvo) als kleinschalige last mile-distributiecentra11. 

Het is belangrijk dat distributiecentra toekomstbestendig en dus duurzaam worden gerealiseerd, want het gaat om 

een langetermijn investering. Voor de meeste logistiek dienstverleners is de CO2-uitstoot van de distributiecentra 

slechts een fractie van de uitstoot die gegenereerd wordt door transport. Desalniettemin kan verduurzaming van 

warehouses en distributiecentra substantieel bijdragen aan energiebesparing.   

Verschillende investeringen op, in en om het distributiecentrum kunnen bijdragen aan het bereiken van 

klimaatneutraliteit. Enkele voorbeelden uit de praktijk:

   Een effectieve methode is het plaatsen van zonnepanelen op het dak, waar warehouses zich bijzonder goed 

voor lenen. Het gebouw wekt zo de eigen benodigde energie op. Bij een overschot kan energie terug worden 

geleverd aan het net. Elektriciteit kan worden ingezet om het pand zonder gasaansluiting te realiseren. 

   Door het aanbrengen van LED-verlichting kan een besparing van wel de helft op het energiegebruik ten opzichte 

van TL-verlichting worden behaald. Bewegingssensoren zorgen voor verdere besparing. 

   Gebruik van restwarmte voor verwarming van kantoren en het spoelen van de toiletten met opgevangen regenwater.

Om op een objectieve manier de duurzaamheid van een gebouw te kunnen beoordelen maken veel bedrijven 

gebruik van de internationaal erkende BREEAM-methodiek. BREEAM is een afkorting van Building Research 

Establishment Environmental Assessment Method en is sinds 2009 de internationale certificeringsmethode voor 

een duurzaam gebouwde omgeving. De Dutch Green Building Council heeft de methode geschikt gemaakt voor 

Nederland en voert hier de naam BREEAM-NL12. Certificering kan voor zowel nieuw- als bestaande bouw worden 

verkregen. Voor nieuwbouw zijn er vijf niveaus van certificering: Pass, Good, Very Good, Excellent en Outstanding. 

In 2020 waren bijna 1.500 gebouwen in Nederland gecertificeerd. Het aantal warehouses met BREEAM-certificaat 

is tussen 2015 en 2020 gegroeid van 43 naar 139. In 2020 beschikte al meer dan 4,3 miljoen vierkante meter 

logistiek oppervlak over dit certificaat.
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10 De groei van megadistributiecentra zet door, waarbij zich in de Rotterdam-Rijnmond regio, Noord-Brabant en Limburg vorig jaar het grootste aantal 
     XXL warehouses vestigden (bciglobal.nl)
11 Stadslogistiek lokt vastgoedbelegger - ABN AMRO
12 Home - BREEAM-NL

Shutterstock ©
 Aerovista Luchtfotografie

https://www.bciglobal.nl/nl/de-groei-van-megadistributiecentra-zet-door-waarbij-zich-in-de-rotterdam-rijnmond-regio--noord-brabant-en-limburg-vorig-jaar-het-grootste-aantal-xxl-warehouses-vestigden
https://www.bciglobal.nl/nl/de-groei-van-megadistributiecentra-zet-door-waarbij-zich-in-de-rotterdam-rijnmond-regio--noord-brabant-en-limburg-vorig-jaar-het-grootste-aantal-xxl-warehouses-vestigden
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/logistiek/stadslogistiek-lokt-vastgoedbelegger.html
https://www.breeam.nl/


Een ander belangrijk element van een duurzaam warehouse is het nemen van toekomstgerichte maatregelen om 

de ergonomische werkomstandigheden voor medewerkers te verbeteren. Hoewel het aantal werknemers in 

warehouses door mechanisatie de komende jaren blijft afnemen, blijven goede werkomstandigheden belangrijk. 

Mechanisatie biedt een oplossing voor traditioneel zwaardere taken in het warehouse, zoals tillen. Daarnaast 

dragen zaken als voldoende daglicht, een prettig binnenklimaat en beter dempende vloeren bij aan het welzijn van 

de werknemers, verzuimreductie en hiermee ook aan de duurzame inzetbaarheid. 

Tot slot is er steeds meer aandacht voor de landschappelijke inpassing van warehouses. Criteria als locatie en 

uitstraling van distributiecentra worden steeds belangrijker. Door hier meer rekening mee te houden bij de 

realisatie van nieuwe warehouses neemt het maatschappelijk draagvlak toe. 

De conclusie is dat het inmiddels de normaalste zaak van de wereld is dat een nieuw warehouse zo duurzaam 

mogelijk wordt gerealiseerd. Bedrijven moeten hun milieubelasting verminderen, tevens in het belang van 

dienstverleners, klanten en overheden. Een duurzaam warehouse draagt bovendien bij aan een efficiënte 

energievoorziening en het welzijn van medewerkers op de lange termijn. Belangrijk, zeker nu de arbeidskrapte in 

dit segment al groot is. 

Vijf bedrijven die zich onderscheiden met duurzame warehousing 

   Arvato SCS werkt er aan om volgens het protocol van GreenhouseGas (GHG) in 2030 klimaatneutraal te zijn. In Heijen 

wordt bijvoorbeeld elektriciteit opgewekt via een 10,5 mWh groot zonnepark op het dak van het warehouse. 

Voor alle warehouses wordt een energiemanagementsysteem ingericht dat het maximale uit besparingen haalt.

   Nunner Logistics heeft voor zijn Nederlandse warehouses minimaal een BREEAM Very Good-certificering. 

Daarnaast wordt het gebruik van nieuw plastic geminimaliseerd en wordt plastic dat toch de logistieke keten in 

komt zoveel mogelijk hergebruikt. 

   H&S Group heeft onlangs een duurzaam BREEAM+ ‘refrigerated warehouse’ gerealiseerd. Daarnaast zijn bij de 

Cleaning Stations de filterinstallaties vervangen, waarbij H&S het afvalwater naar praktisch drinkbare kwaliteit 

heeft opgewaardeerd.   

   Flex heeft BREEAM-certificeringen, maar werkt ook volgens de European Energy Directive (EED). Dit heeft 

geleid tot het aanbrengen van hoogrenderende gasverwarming en in alle gebouwen is de verlichting volledig 

vervangen door HR-ledverlichting. 

   Mainfreight heeft als doelstelling om koploper te zijn in duurzame oplossingen. Alle warehouses zijn BREEAM 

gecertificeerd. Via een dashboard wordt per klantoperatie vastgelegd hoeveel materialen worden verbruikt en 

welke verbeteringen jaarlijks zijn gerealiseerd.
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Aandeel ondernemers dat tekort aan arbeidskrachten als belemmering ervaart voor bedrijfs-
activiteiten 

Smart warehouse: groei toegevoegde waarde hoger dan aantal medewerkers
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“Bij de bouw van ons pand in Tilburg was de ambitie om wederom voor het hoogste BREEAM-niveau te gaan. 
Deze locatie is zelfs een tijdje het meest duurzame industriële gebouw ter wereld geweest”, zegt Alphons van 
Erven, Senior Vice President Rhenus Contract Logistics in Nederland en verantwoordelijk voor Warehousing 
Solutions. Met het eerste grote gasloze warehouse draagt Rhenus volgens Van Erven concreet bij aan de maat-
schappelijke discussie over gaswinning. Het pand draait op warmtepompen en heetwaterboilers die verwarmd 
worden door ruim 40.000 vierkante meters zonnepanelen op het dak en het pand heeft LED-verlichting in plaats 
van TL-verlichting. “We hebben besloten ook andere panden ‘gasloos’ te bouwen. Zo is recent de bouw gestart 
van ons zevende pand welke ook ‘gasloos’ wordt.”

Nederland als voorbeeld voor hele concern 
Van Erven: “De wijze waarop wij onze ambities en acties in Nederland hebben vertaald naar concrete innovaties 
straalt uit naar andere Europese landen waar Rhenus actief is.” De directie van de logistiekgigant stuurde de 
architect uit Duitsland naar Tilburg om dat pand als voorbeeld te nemen. Vervolgens werd een Europese werkgroep 
opgericht om richtlijnen op te stellen over de minimale standaard van nieuwe realisaties. “Rhenus realiseert 
over heel Europa warehouses die in ieder geval voldoen aan de BREEAM Excellent-standaard. Dit versterkt de 
aandacht voor CO2-reductie.”

Volgens Van Erven blijft het bedrijf niet stil zitten. Zo wordt bij de exploitatie van magazijnen aandacht gegeven 
aan landschappelijke inpassing, voldoende groenvoorzieningen en het efficiënt gebruiken van water en energie. 
Regenwater wordt opgevangen om de toiletten mee te spoelen. “We kijken hoe we overdag opgewekte energie 
van onze zonnepanelen in de nacht kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor het opladen van internal equipment. 
In samenwerking met DokVast kijken we naar het toepassen van batterijen voor de opslag van zonne-energie. 
Dit heeft twee voordelen; minder belasting van het energienet en daarnaast hebben we een noodstroom oplossing 
in geval van uitval van het elektriciteitsnet. 

Ziekteverzuim daalt
Een belangrijk thema is werknemers een zo prettig mogelijk werkklimaat te bieden met behulp van innovatieve 
oplossingen. In de magazijnen van Rhenus is aandacht voor daglicht door stroken glas in de gevel aan te brengen. 
Tocht en stof wordt gereduceerd door het gebruik van stralingspanelen met warm water in plaats van grote 
heaters die alles rondblazen. De minder harde vloeren in het kantoor zorgen voor minder tocht en trillingen en van 
de ventilatiesystemen wordt de CO2-uitstoot gemeten. In de panden worden zoveel mogelijk natuurlijke materialen 
gebruikt. “Werknemers voelen zich beter, het ziekteverzuim daalde en er wordt energie bespaard”, zegt Van Erven.
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3.1. Rhenus Logistics Nederland: 
  Voorbeeld voor hele concern
Rhenus Contract Logistics in Nederland heeft zeven vestigingen in het zuiden van het land en is onderdeel 

van de Duitse logistiekreus Rhenus dat wereldwijd 33.500 werknemers heeft. In 2017 realiseerde de 

Nederlandse tak in Tilburg zijn eerste duurzame warehouse met een BREEAM Outstanding certificering. 

“Op voorhand was er geen duidelijk beleid ten aanzien van duurzame warehouses, maar enkele succesvolle 

keuzes hebben geleid tot een bedrijfsbrede visie op dit gebied.”

3. Duurzame warehousing
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3.1. Rhenus Logistics Nederland: Voorbeeld voor hele concern

Een laatste voorbeeld zijn de noodverlichtingsarmaturen, die onderdeel uitmaken van de 16.000 stuks armaturen 
in het warehouse die 12 meter hoog hangen. Hiervan moeten de batterijen ieder jaar getest worden en om de vijf 
jaar worden vervangen. Rhenus heeft hiervoor een centrale batterij met automatische monitoring neergezet en 
bekabeling gerealiseerd. Dit scheelt volgens Van Erven geld, moeite en is duurzamer. “De initiële investering is 
iets hoger, maar de totale kosten vallen uiteindelijk lager uit. Deze strategische afweging mag veel vaker worden 
gemaakt. Zonder duurzaamheid hebben bedrijven geen bestaansrecht.”

Rhenus warehouse Tilburg



Met trots vertellen Joost Hafmans, CEO en eigenaar van VTS, en Patrick Esselaar, COO, over de inrichting van de 
twee nieuwste duurzame magazijnen. Bij het ontwerp van de warehouses stond laag energieverbruik centraal. 
Hafmans: “Dat was een uitdaging. In de farmalogistiek is gegarandeerde controle en monitoring van temperatuur 
essentieel voor onze opdrachtgevers. Daarom hebben we de warehouses volgens het box-in-a-box-principe 
gebouwd, waarbij we de temperatuur in specifieke units compleet kunnen beheersen. De units hebben dikke 
muren, wat samen met de koelpanelen zorgt voor zeer laag energieverbruik bij koeling van de farma-producten. 
Daarnaast zijn de warehouses volledig gasloos opgezet door het gebruik van de zonnepanelen op het dak.” 

VTS past de duurzaamheidsprincipes voor het warehouse ook toe om het welzijn van de medewerkers in de warehouses 
optimaal te faciliteren. Esselaar: “Binnen de warehouses bieden we veel ruimte voor eigen initiatief vanuit mede-
werkers om duurzaam te werken. Zo hebben medewerkers ideeën aangedragen om het optimale aantal pallets intern 
te vervoeren en wordt er zo min mogelijk verpakkingsmateriaal gebruikt. In de warehouses is daglicht beperkt, 
omdat dit niet mogelijk is bij farma-producten. Maar daar staat tegenover dat in de kantine juist veel daglicht is.”

Ketenregie
Waar VTS eerst vooral gespecialiseerd was in internationaal transport, begint het bedrijf zich steeds meer te 
ontwikkelen als ketenregisseur. “De opgedane kennis en het innovatievermogen van VTS bij de realisatie van 
duurzame warehouses helpt bij het verduurzamen van de hele transportketen van onze opdrachtgevers”, zegt Esselaar. 
“En dat gaat snel. Onlangs heeft de eerste klant gevraagd om een volledig CO2-neutrale keten in 2030. VTS kan 
dit vanuit de warehouses al waarmaken. Omdat voor farmalogistiek de gehele koelketen gesloten moet zijn, is het 
in de praktijk echter nog een uitdaging om zowel het transport zelf als de koeling CO2-neutraal te maken.” 

Groeiende interesse
Omdat de warehouses duurzaam opgezet zijn, merkt VTS dat ook bedrijven binnen de biotechnologie en biochemie 
groeiende interesse hebben in de specifieke dienstverlening van het bedrijf. Hafmans: “Deze bedrijven vragen om 
een combinatie van eisen in het warehouse die VTS waar kan maken. Wij onderscheiden ons van de concurrentie 
door ADR- en chemievergunningen, optimale temperatuurcontrole en de mogelijkheid tot het verwerken van 
specifieke producten in aparte units. Zo zijn onze duurzame warehouses essentieel om nieuwe klanten aan te trekken.”
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3.2. VTS Transport & Logistics: 
  Emissieneutrale koelketen
VTS Transport & Logistics is specialist in de snelgroeiende markt van farmalogistiek, en vooral actief in 

internationaal transport,opslag en fijnmazige distributie in de Benelux. Vanwege de sterke groei heeft 

VTS veel geïnvesteerd in opzet en inrichting van duurzame magazijnen. Inmiddels heeft het familiebedrijf 

vijf magazijnen gerealiseerd in Boxmeer, waarvan de laatste twee een BREEAM-certificering hebben. 

Er zijn plannen voor een zesde magazijn om de aanhoudende groei te faciliteren. 

3. Duurzame warehousing



4. Smart warehousing
De nieuwste warehouses van logistiek dienstverleners worden in toenemende mate ‘smart’ ingericht. 

Er zijn in Nederland momenteel ruim 2.500 warehouses groter dan 2.500 m2 in en daarnaast nog 

eens een kleine 500 stadshubs tussen de 500 en 2.500 m2. Het aantal warehouses is de laatste jaren 

behoorlijk gestegen, terwijl de beschikbare grond en medewerkers steeds schaarser worden. Smart 

warehousing-oplossingen helpen de bedrijven uit de Top 100 om deze uitdagingen het hoofd te bieden. 

In een smart warehouse gebruikt een dienstverlener een combinatie van toepassingen en innovaties in material 

handling, automatisering, robotisering en Artificial Intelligence (AI) om met minder personeel een groter volume 

aan goederen op een beperkte oppervlakte te kunnen verwerken. Uiteraard hoort hier ook passende besturings-

software voor het warehouse bij. Wat komen wij nu in de praktijk tegen op het gebied van smart warehouses bij 

dienstverleners in Nederland? De oplossingen zijn onder te verdelen in fysieke systemen en digitale ondersteuning.

Fysieke systemen
   De inzet van robots om warehouseprocessen als order picking te versnellen is vaak het meest aansprekend. 

Verschillende Nederlandse dienstverleners hebben inmiddels het Autostore13 gerobotiseerde pick-systeem 

geïnstalleerd, waarmee de order picking tot vijf keer sneller is dan handmatige verwerking. Ook de inzet van 

robots naast order pick-medewerkers kan de pick-snelheid verhogen.

   De inzet van automatische laad- en lossystemen is vaak een voorwaarde om in hoogbouwmagazijnen optimaal 

gebruik te maken van de ruimte. De gemiddelde hoogte van warehouses stijgt in Nederland al jaren en zo 

worden de vierkante meters vloeroppervlak van het warehouse efficiënter benut.   

   In e-commercewarehouses worden vaak innovatieve material handling-oplossingen geimplementeerd voor een 

efficiënter sorteer- en verpakkingsproces. De goederen worden hierbij gescand via RFID of camera’s en aan de 

meest passende pakstations toebedeeld. Ook de afhandeling van retouren gebeurt efficiënter via scanning.

   Verder krijgt in een smart warehouse een groot aantal innovatieve ondersteunende systemen een plaats, zoals hand-

schoenen en brillen met scanners, ergonomische laad- en lossystemen bij docks en automatische palletstapelaars.  

Digitale ondersteuning
   De inrichting van een smart warehouse kan uiteraard niet zonder digitale ondersteuning. Een belangrijke rol is 

daarbij weggelegd voor AI-beslissingssoftware. Via AI wordt op basis van beschikbare informatie en een scan 

besloten hoe een product het best behandeld en verpakt kan worden of als retour verwerkt moet worden. 

13 AutoStore Robotic Warehouse Storage and Inventory Retrieval System (autostoresystem.com)
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Deze AI-software kan ingebouwd zijn in de fysieke elementen van het smart warehouse, zoals in robots, of in 

het Warehouse Management System (WMS). 

   Het WMS kan via de inzet van AI procesbeslissingen nemen die het logistieke proces in het hele warehouse 

verder optimaliseren. Dit WMS is vaak ook geïntegreerd met de systemen die veel logistiek dienstverleners 

gebruiken om transport van en naar het warehouse goed te plannen.

De opkomst van smart warehousing heeft er mede voor gezorgd dat de door warehouses gegenereerde 

toegevoegde waarde in de afgelopen vijf jaar vijf keer zo snel is gegroeid als het aantal logistieke medewerkers. 

Aandeel ondernemers dat tekort aan arbeidskrachten als belemmering ervaart voor bedrijfs-
activiteiten 

Smart warehouse: groei toegevoegde waarde hoger dan aantal medewerkers

Lean & Green scores per jaar (van bedrijven in de Top-100)

Bron: CBS 2022

Adoption rate of logistics control towers

Bron: BCI o.b.v. CBS, Monitoring topsectoren 2017, 2019 Bron: Expertinschatting BCI

¢ Transport en overslag Opslag en warehousing

Ketenregie en SCM

¢
¢

Top 5 sectoren met aantallen actieve platforms in Nederland 2019

Bron: CBS, Monitor platformen: Meer zicht op platformen in Nederland, 2021

¢ Wegtransport bedrijven Logistieke dienstverleners¢

14,2%
16,5% 15,2%

23,4%

46,3%

8,9% 10,8%
8,4%

14,1%

27,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Q3 - 2020 Q4 - 2020 Q1 - 2021 Q2 - 2021 Q3 - 2021

0

100
200
300

400
500
600
700

800
900

1.000

2010 2015 2020F

Groei Logistieke Arbeidsplaatsen (x 1.000)
Groei 1,5% per jaar in 2015-2020

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2015 2020F

Groei Toegevoegde waarde logistiek (x miljard euro)
Groei 7,5% per jaar in 2015-2020

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Road freight Maritime freight Air freight

0 5 10 15 20 25

Maatschappelijke dienstverlening

Levensbeschouwelijke organisaties

Opslag en diensten vervoer/logistiek

Arbeidsbemiddeling

Financiele dienstverlening

332

238

196
221

261 286

246

342 354

5%

30%
35% 35%

60%

15%

22

20

15

13

11

16,1
21,1

30,8

¢ 2015 2025¢

0

10

20

30

40

50

60

70

2018 2019 2020 2021

A
an

ta
l b

ed
ri

jv
en

¢ Aspirant     ¢ 1 Ster     ¢ 2 Sterren     ¢ 3 Sterren

11

19

6

7

25

7

8

29

8

13

28

12

6

1

2

Aantal en m2 BREEAM warehouses

0

50.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aantal BREEAM warehouses m2

Bron: World Economic Forum/Accenture Estimates 

De vraag naar logistieke diensten in Nederland blijft onverminderd hoog. De explosieve groei van e-commerce 

zorgt ervoor dat de te verwerken volumes niet alleen stijgen, maar ook steeds meer op individueel niveau moeten 

worden behandeld om fijnmazig te worden geleverd. Een smart ingericht warehouse helpt om deze grotere 

volumes efficiënt af te handelen en om als logistiek dienstverlener een hoge servicegraad te kunnen blijven 

aanbieden, ook als in de komende jaren minder medewerkers beschikbaar zijn. 

Vijf bedrijven die zich onderscheiden via smart warehousing

   GXO Logistics heeft het “digital warehouse of the future” gerealiseerd, dat voor de consumentenverpakkingen 

van een grote klant wordt gebruikt en fungeert als testomgeving voor prototypes van GXO-technologie met 

geavanceerde sorteersystemen, robotica en ultramoderne automatisering.

   In de warehouses van DSV Solutions wordt gebruik gemaakt van drones voor inventarisaties. Daarnaast worden 

medewerkers gevraagd hun ideeën voor innovaties kenbaar te maken in de nationale competitie ‘Het beste 

initiatief van Nederland’.

   Kloosterboer/Lineage Logistics heeft in Rotterdam (Cool Port 2) een automatisch hoogbouw vrieshuis gerealiseerd 

inclusief het automatisch lossen van LZV’s waarna deze pallets automatisch via rollerbanen en kranen in- en 

uitgeladen worden.

   Broekman Group legt zich toe op breakbulk en chemische producten en let bij warehouse innovaties meer op veilig- 

heid en gezondheid van medewerkers. Zo zijn in het warehouse in Venlo allerlei innovaties toegepast om te zorgen 

voor een ‘environmental secured warehouse’ en voorzieningen voor een brandwerendheid van 240 minuten.

   Neele-Vat heeft een reductie van transportbewegingen van meer dan 80% gerealiseerd door een vol-automatisch 

warehouse te bouwen in combinatie met een automated guided vehicle-baan van de fabriek naar het warehouse. 

Hierdoor is de CO2-uitstoot van de interne bewegingen met 80% gereduceerd.



In 2021 nam CB een nieuw shuttle warehouse in gebruik. Operationeel directeur Marinus Ploos van Amstel 
vertelt: “CB heeft een logistiek masterplan, met voor warehousing een transitie van vijf jaar. Doel is om de 
logistieke infrastructuur te laten meegroeien met de ontwikkeling van het bedrijf. Belangrijk onderdeel daarvan is 
het nieuwe bakkenmagazijn, dat perfect aansluit bij de veranderende marktvraag in het segment waar CB actief 
is, namelijk naar kleinere maar omvangrijke orders, en kleinere voorraden in combinatie met vergroting van het 
assortiment.”

E-commerce
Het nieuwe bakkenmagazijn was nodig vanwege de snelle groei van e-commerce. In het oude magazijn kwam het 
voor dat bijvoorbeeld een bepaald boek niet meer op voorraad was. Medewerkers moesten dan in het bulkmagazijn 
aan de overkant van de straat handmatig bakjes vullen. Dankzij het bakkenmagazijn kunnen meer dan 100.000 
verschillende boektitels snel worden uitgeleverd. Tot laat in de avond kunnen bestellingen nog worden verwerkt 
voor pakketbezorging de volgende dag. Het magazijn is zo ingericht dat het op termijn ook voor de distributie van 
zorgartikelen kan worden ingezet.

Bij het ontwerp van het magazijn is al rekening gehouden met de toekomstige groei van CB, vertelt Willy van Vliet, 
logistiek ontwerper: “Van de opslagcapaciteit is nu de helft in gebruik. Wel is het hele pand al gebouwd, volgens 
het box-in-box-principe. Dit was noodzakelijk omdat een shuttle systeem niet goed tegen trillingen in het gebouw 
kan. We kunnen de capaciteit van het bakkenmagazijn stapsgewijs verdubbelen, bijvoorbeeld door een extra lift 
en shuttles toe te voegen.”  

Het magazijn combineert een reeks van ontwikkelingen, stelt Van Vliet. “Innovatief is dat zowel de shuttles als de 
liften meerdere bakken tegelijk kunnen oppakken, wat zorgt voor een grote capaciteit. Bovendien beschikken ze over 
een energieterugwinsysteem. Het dak en de gevel zijn voorzien van zonnepanelen. Dankzij nieuwe technologie is het 
magazijn sneller en maakt het efficiënt gebruik van zowel vierkante meters als energie.”

Data
De hogere mechanisatiegraad zorgt ervoor dat andere vaardigheden van het personeel nodig zijn. Zo hebben team- 
en shiftleiders steeds vaker een opleiding op het gebied van IT-systeembeheer gevolgd. De komende tijd werkt CB 
met name aan dynamische productieplanningssystemen. Op basis van informatie in de keten en door middel van data 
science en deep planning kunnen de voorraden in de bulkmagazijnen en de pick-magazijnen dan nog beter 
op elkaar worden afgestemd en kan een order met minimale handelingen worden verwerkt. Door strategisch 
plannen kan nog beter bepaald worden waar welke voorraad beschikbaar moet zijn in de avonduren, wanneer 
e-commercebestellingen hun piek bereiken. Dat moet zorgen tot snellere uitlevering van orders en nog efficiënter 
gebruik van het magazijn.
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4.1. CB:  
  Innovatief magazijn is sneller en zuiniger
CB is ooit opgericht door uitgevers en boekverkopers en sinds 1973 gevestigd in Culemborg. De dienst-

verlening is inmiddels uitgebreid van boekdistributie naar andere fijnmazige logistiek, van zorgartikelen 

tot kleding en parfum. Zo startte CB in 2015 de webwinkel Hulpmiddelbezorgd.nl, die samen met PostNL 

pakketjes met zorgartikelen bij consumenten thuisbezorgt. Om die enorme stroom kleine orders te 

verwerken is innovatie essentieel. “Dankzij nieuwe technologie is het magazijn sneller en maakt het 

efficiënt gebruik van zowel vierkante meters als energie.” 

4. Smart warehousing
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4.1. CB: Innovatief magazijn is sneller en zuiniger

CB krijgt wel eens te horen dat het bijna monopolist is op het gebied van de logistieke dienstverlening voor boeken. 
Hoe kan het dat er weinig concurrenten zijn in deze niche? Ploos van Amstel: “We hebben bewust gekozen voor een 
paar productgroepen en als je daar lange tijd heel goed in bent, word je onderscheidend en ben je sterker dan de 
concurrentie.”

*Bron: https://www.cb.nl/nieuws/koning-opent-nieuw-magazijn-van-jarig-cb

Koning opent nieuw magazijn en kent jarig CB predicaat Koninklijk toe*. 

https://www.cb.nl/nieuws/koning-opent-nieuw-magazijn-van-jarig-cb


Het warehouse in Roosendaal is in 2020 voorzien van het AutoStore-robotsysteem dat is ontwikkeld door Lalesse 
Logistic Solutions uit Duiven. Het systeem bestaat uit een groot aantal bakken waarin goederen kunnen worden 
opgeslagen. Boven de bakken hangt een raamwerk waarover tientallen robots heen en weer kunnen rijden om 
vliegensvlug met hun grijparm goederen uit de bakken te tillen. Robert Kleppers, Commercial Director, geeft een 
toelichting. ”We hebben dit systeem in gebruik genomen op basis van de specifieke vraag van een nieuwe grote 
klant. Dit robotsysteem kan tot vier keer zo veel picks per uur behandelen als een ervaren menselijke orderpicker. 
Wij hebben verder het sorteer- en verpakkingsproces na het orderpicken specifiek ontworpen en gerealiseerd voor 
verzending door heel Europa, maar zeker ook daarbuiten. De resultaten zijn tot nu toe prima en de klant kan bij ons 
groeien.” Dankzij het AutoStore-robotsysteem kan Jan de Rijk snel grote hoeveelheden kleine orders verwerken. Dat 
is nodig vanwege de groei van e-commerce; die leidt tot een steeds grotere stroom kleine orders. Maar het is ook een 
oplossing voor de krappe arbeidsmarkt, omdat het systeem menselijke taken kan overnemen en sneller kan uitvoeren. 
Het AutoStore robotsysteem is gerealiseerd met overcapaciteit in de huidige setup en daarnaast is er ruimte in het 
pand voor verdere groei. Het is dan ook mogelijk het huidige systeem uit te breiden met een extra werkstation of 
nieuwe baklocaties. Het systeem staat, en het kan eenvoudig in capaciteit verdubbeld worden.

Zelfrijdende karretjes
Ook in andere warehouses is Jan de Rijk constant op zoek naar nieuwe technologieën om logistieke processen te 
automatiseren. Jan de Rijk bewijst dat dienstverleners snel kunnen handelen om de processen in warehouses via 
innovatie te verbeteren. Kleppers: “Als familiebedrijf in de logistiek zijn we slagvaardig, en dat moeten we ook zijn om in te 
kunnen spelen op de snel veranderende vraag van onze klanten. Het AutoStore-robotsysteem is in snel tempo gerealiseerd 
nadat de klanten erom hadden gevraagd. Het 6 Rivers-systeem is een optie die kan bijdragen aan de procesverbetering 
binnen het bedrijf ” Om het gebruik van deze nieuwe technieken snel en succesvol te laten verlopen heeft Jan de Rijk 
veel aandacht besteed aan training en begeleiding, zodat medewerkers snel aan de nieuwe systemen gewend raakten.  

Elektrische trucks
“De komende jaren willen we doorgaan met innoveren, zodat we 
onze dienstverlening steeds verder kunnen verbeteren”, zegt 
Kleppers. Niet alleen de magazijnen zijn innovatief. Jan de 
Rijk investeert in nauwe samenwerking met DAF Trucks in 
elektrische vrachtwagens die worden ingezet voor stedelijke 
distributie. De elektriciteit voor de trucks wordt opgewekt 
door zonnepanelen op het dak van de distributiecentra.

4.2. Jan de Rijk Logistics:  
  Robotisering helpt e-commerce
Jan de Rijk Logistics is de afgelopen decennia uitgegroeid van transportbedrijf tot een veelzijdig logistiek 

dienstverlener. De laatste jaren zet het familiebedrijf vooral in op innovatieve magazijnen. Zo maakt Jan 

de Rijk onder meer gebruik van robots en kunstmatige intelligentie. “Als familiebedrijf in de logistiek zijn 

we slagvaardig, en dat moeten we ook zijn om in te kunnen spelen op de snel veranderende vraag van 

onze klanten.”

Bron: https://www.janderijk.com/nl/onze-diensten/
contract-logistiek/fulfilment/
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Bron: https://www.janderijk.com/nl/onze-diensten/contract-logistiek/fulfilment/
Bron: https://www.janderijk.com/nl/onze-diensten/contract-logistiek/fulfilment/


5. Arbeid en scholing
Het tekort aan logistiek personeel neemt toe. Zowel wegtransportbedrijven als logistiek dienstverleners 

moeten steeds meer moeite doen om huidige medewerkers te behouden en nieuwe medewerkers te 

vinden. In het eerste kwartaal van 2022 ervoer maar liefst 46% van de wegtransporteurs en 30% van de 

logistiek dienstverleners een tekort aan arbeidskrachten als een belemmering voor groei. 

Een flink deel van de Top 100 logistiek dienstverleners heeft het HR-beleid de laatste jaren fors vernieuwd om een aan- 

trekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Centraal hierbij staat dat dienstverleners een zo breed mogelijke groep mede- 

werkers willen aanspreken: jong en oud, man en vrouw, hooggeschoold of praktijkgericht, Nederlands of buitenlands. 

Een paar veelgebruikte innovatieve oplossingen om voor al aanwezig personeel aantrekkelijk te blijven:

   Meer persoonlijke aandacht voor medewerkers door persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en het voeren van 

feedbackgesprekken. Medewerkers worden ondersteund om continu hun eigen werkzaamheden te verbeteren. 

Middels het opleiden van ergo-coaches en de inzet van robots bij fysiek zware taken wordt ook meer aandacht 

besteed aan ergonomisch werken.  

   De communicatie tussen medewerkers onderling wordt tevens gestimuleerd door digitale platforms en applicaties, 

vaak meertalig. Hierdoor blijven bijvoorbeeld chauffeurs altijd op de hoogte van de ontwikkelingen. 

2020

Aandeel ondernemers dat tekort aan arbeidskrachten als belemmering ervaart voor bedrijfs-
activiteiten 

Smart warehouse: groei toegevoegde waarde hoger dan aantal medewerkers
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   Programma’s voor leidinggevenden om beter te leren om te gaan met verschillende culturen op de werkvloer 

dragen eveneens bij aan de werksfeer. Werken in een generatiepact, waarin oudere en jongere medewerkers 

kennis, ideeën en ervaringen delen, wordt steeds populairder.

   Aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Zowel digitaal als fysiek wordt medewerkers toegang tot scholings-

mogelijkheden geboden. Medewerkers krijgen de kans om zich te ontwikkelen en door te groeien naar een 

leidinggevende functie. Door bijscholing, op bijvoorbeeld het gebied van planningspakketten en -methodieken, 

kan de dienstverlening verbeterd worden. En ook vacatures worden vaker intern opgevuld. 

Ook voor potentiële kandidaten en nieuwe medewerkers ontwerpen logistiek dienstverleners innovatieve 

wervings- en integratieactiviteiten. Dit doen zij onder andere met: 

   E-sollicitaties en versnelde sollicitatieprocedures.

   Het ontwikkelen van virtual/serious gaming-applicaties om nieuwe medewerkers te prikkelen en te enthousiasmeren.

   Het actief integreren van medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders, vaak in samenwerking 

met “Werkplein”.

   Presentaties van het bedrijf op beurzen, regionale open dagen en op digitale fora. 

Daarnaast zet het Sectorinstituut Transport en Logistiek14 zich in voor de instroom en voor duurzame inzetbaarheid 

van personeel in de sector. Het doel van het instituut is “om ervoor te zorgen dat de arbeidsmarkt in de sector 

transport en logistiek in balans is en dat werknemers veilig, gezond en trots hun werk kunnen doen”. Zo zijn subsidies 

beschikbaar voor zowel werkgevers als voor instromers in de sector, bijvoorbeeld voor opleidingen en het verlenen 

van kortingen voor het behalen van het groot-rijbewijs. 

De conclusie is dat dienstverleners in de praktijk al een palet aan innovatieve wervings-, arbeids- en scholings-

technieken inzetten zodat medewerkers het meeste uit hun talent kunnen halen. Daarbij komt steeds meer 

belangstelling voor een goede werksfeer via bijvoorbeeld teamapps en teambuildingbijeenkomsten. De scholings-

mogelijkheden on-the-job zijn ook sterk verbeterd, vaak met een mix van digitale en fysieke opleidingen op maat. 

Tenslotte proberen dienstverleners bij het werven van nieuwe medewerkers andere wegen in te slaan, 

bijvoorbeeld via een versnelde sollicitatieprocedure of werven onder statushouders. Dit soort ontwikkelingen 

nemen de komende jaren toe, omdat het voor werkgevers nog belangrijker wordt om zich te onderscheiden in een 

steeds krappere arbeidsmarkt.  

Vijf bedrijven die zich onderscheiden met innovaties in arbeid en scholing 

   CEVA Logistics heeft de CEVA Academy ontwikkeld, met als basis een online leeromgeving met focus op 

persoonlijke en operationele vaardigheden, om leren op afstand toegankelijk te maken. Het duurzame inzetbaar-

heidsprogramma CEVAfit legt de nadruk op veilig en fit werken en leidinggeven op afstand.

   ID Logistics is onlangs gestart met virtual reality-methoden voor het trainen van het besturen van een reachtruck 

en heftruck. Dit doen zij in samenwerking met Forklift Simulator. 

   DB Schenker is in samenwerking met het Enabled/Werkgevers Service Punt een van de deelnemers in het 

project Harrie: hulpvaardig, alert, realistisch, rustig, instruerend en eerlijk. Het project richt zich op begeleiding 

van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

   Pantos Logistics heeft van het International WELL Building Institute een certificering gekregen voor het warehouse 

in Tilburg. Het gebouw kent een prettige en gezonde werkomgeving, door onder andere intelligente verlichting, 

ergonomische werkplekken, een fietsdeelplan en groenzones met wandelpaden. 

   Binnen Raben Logistics lopen alle medewerkers een dag per jaar stage bij een collega van een afdeling naar 

keuze. Dit geeft nieuwe inzichten en leidt tot meer onderling respect binnen de organisatie, wat de kwaliteit en 

klantgerichtheid weer verbetert.

14 www.stlwerkt.nl

https://www.stl.nl/


“We moeten personeel niet zien als kosten op de jaarrekening, maar als kapitaal op de balans”, zegt Jurgen Mook, CEO van 
Nedcargo Logistics. “Nedcargo heeft een ‘wasteless’ supply chain-ambitie. Dit gaat zeker ook over het niet verspillen van 
talent. Als dit de missie is, dan ga je heel anders nadenken over personeelsbeleid, meer gericht op talent herkennen en 
ontwikkelen. Zo werven wij geen leidinggevenden meer van buiten, maar leiden deze alleen nog intern op.”

Cultuuromslag
Op de werkvloer vindt Nedcargo dat de medewerkers die dicht bij het proces zitten zoveel mogelijk zelf verbeteringen moeten 
kunnen doorvoeren. “Dit vraagt om meer dienend leiderschap”, zegt Mook. “In een traditionele sector als logistiek vraagt 
dat om een cultuuromslag, met een ander type leiderschap.“ De ervaring is volgens de CEO dat dit echter heel goed 
werkt. Zo is met een van de grotere opdrachtgevers recent een analyse uitgevoerd omdat de operatie niet optimaal 
verliep. De verlader en logistiek dienstverlener zijn samen om de tafel gaan zitten, met onder andere werknemers uit 
het warehouse van customer service en de kwaliteitsverantwoordelijke. “We hebben samen het hele proces opnieuw 
uitgetekend. Inmiddels zijn proces en doorlooptijd meer gestroomlijnd.” 

Dergelijke ervaringen geven nieuwe inzichten over leiderschap. Mook: “Als leider moet je faciliteren, maar ook de mensen 
die het doen erbij betrekken. De vertaling wat de impact is op de klant en het eigen bedrijf is aan het management, 
maar vraag werknemers om input en verbetersuggesties. En behandel elkaar als gelijkwaardige professionals, op welk 
niveau dan ook.” 

Opleiding
Daarnaast is opleiding belangrijk. “Onze planners in Heerenveen hebben de opleiding Planner 2.0 gevolgd, wat heel 
gemotiveerd is opgepakt”, zegt Mook. Maar niet iedereen bleek gemotiveerd om een opleiding te volgen. “We kregen 
ook reacties in de trant van: ‘Waarom moet ík op een opleiding?’ De bespreekbaarheid hiervan moet op orde zijn in 
de veilige bedrijfscultuur. Zo heeft continu verbeteren ook een meer psychologisch aspect.”

Veranderende vaardigheden voor een interessante sector 
Tot slot kijkt de onderneming naar de verre toekomst. Hier ziet Nedcargo de toepassingen van kunstmatige intelligentie 
en machine learning exponentieel groeien. Dit vraagt om meer hoger geschoolde medewerkers, waar nu al op moet 
worden ingespeeld in het personeelsbeleid. Want er komen grote veranderingen aan, stelt Mook: “In de komende 
tien jaar gaat er meer veranderen dan in de afgelopen dertig jaar. Een 3PL-warehouse ziet er nu nog ongeveer zo uit 
als dertig jaar geleden. Kunstmatige intelligente en andere technologie gaan de komende jaren grote impact hebben.”

Mook vindt dat het belang van de transportsector meer benadrukt kan worden, met name om aantrekkelijk te blijven 
voor nieuw personeel. “Onze sector behoeft een positiever imago. En dat kan, want er is steeds meer mogelijk”, stelt 
Mook. “Bijvoorbeeld parttime werken voor een goede werk-privébalans, en opleidingsmogelijkheden voor duurzame 
inzetbaarheid. Het is een leuke, interessante en dynamische sector om in te werken.”
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5.1. Nedcargo:  
  Talent ontwikkelen vergt cultuuromslag 
Nedcargo Logistics Group is een full logistiek dienstverlener van fast moving consumer goods, food & 

beverages. Vanuit eigen warehouses levert Nedcargo dagelijks producten aan distributiecentra van 

supermarkten, restaurants, slijterijen en groothandels in de Benelux. Het bedrijf is bezig met een 

cultuuromslag. “Als leider moet je faciliteren, maar ook de mensen die het doen erbij betrekken.” 

5. Arbeid en scholing



Bleckmann zet in op goed geschoolde en gemotiveerde medewerkers, vertelt chief innovation officer Steven Rymenans: 
“Omdat e-fulfilment vanwege de verpakkings- en retourlogistiek veel arbeidsintensiever is dan winkellogistiek, moet je juist 
ook in medewerkers investeren. We werken actief samen met recruiters om patronen in onze operaties met behulp van 
data te analyseren en dit te gebruiken om onze arbeidsbehoefte vooraf te voorspellen”, zo vertelt Rymenans. 

Bij het aannemen van medewerkers kijkt Bleckmann ook zo breed als mogelijk. “We bieden werkgelegenheid aan mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij we vooral kijken naar wat mensen wel kunnen.” Voor Bleckmann is 
persoonlijkheid en mentaliteit belangrijker dan de genoten scholing. “We hebben een uitgebreid trainee-programma 
opgezet waarin we mensen leren hoe ze flexibel en ergonomisch in e-fulfilment-operaties kunnen werken. Hierbij 
houden we ook rekening bij investeringen in operationele systemen. Deze moeten gebruikersvriendelijk zijn, zodat 
medewerkers ze direct intuïtief kunnen gebruiken.” 

Virtual reality
Bleckmann was in Nederland ook een van de eerste bedrijven die virtual reality inzette bij werving en selectie van 
medewerkers, ook voor flexkrachten. Rymenans: “Potentiële medewerkers kunnen virtueel door het warehouse lopen en 
zo snel een eerste beeld krijgen van hun werkomgeving. Door logistieke operaties te simuleren kan een medewerker ook 
hier een voorproefje van krijgen en je weet dan van beide kanten eerder of de functie past bij de kandidaat.” 

Uiteraard kan virtual reality ook ingezet worden bij het inwerken en verder scholen van medewerkers. Dit kan door het 
simuleren van veranderende omstandigheden en medewerkers hier ervaring te laten opdoen. Door het bijhouden van 
scores kan de medewerker ook positieve feedback krijgen en blijft het geleerde goed hangen. Virtual reality wordt 
ook toegepast in het operationele pick-proces. Een test met de Hololens-bril van Microsoft levert de meest efficiënte 
looproute voor orderpickers. Dit vraagt aandacht voor het trainen van de medewerkers om deze techniek op de juiste 
wijze te gebruiken, zodat de voordelen in de praktijk daadwerkelijk behaald kunnen worden.

Inzet van creatieve studenten 
Bleckmann werkt veel samen met groepen studenten van diverse opleidingen en Nederland en België om innovaties 
te ontwerpen en toe te passen. Zo is in samenwerking met studenten een project opgezet met het doel het gebruik 
van plastic bij Bleckmann te reduceren door het gebruik van alternatieve verpakkingsmaterialen. Bleckmann heeft 
ook samen met studenten het energieverbruik in warehouses gereduceerd. “Samenwerking met young professionals 
studenten resulteert vaak in originele oplossingen waarmee we de concurrentie voor kunnen blijven, dat is heel 
belangrijk voor ons bedrijf.”
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5.2. Bleckmann:  
  Efficiënter werken dankzij virtual reality 
Logistiek dienstverlener Bleckmann behaalt als specialist in oplossingen voor fashion, lifestyle en 

consumer electronics 85 procent van zijn omzet in Nederland en België. Bleckmann is de laatste jaren 

snel meegegroeid met zijn klanten en biedt omnichannel supply chain-oplossingen met de nadruk op 

e-fulfilment. Daarbij speelt virtual reality een steeds grotere rol. “Potentiële medewerkers kunnen 

virtueel door het warehouse lopen en zo snel een eerste beeld krijgen van hun werkomgeving.” 

5. Arbeid en scholing



6. Ketenregie
Logistieke ketens worden bestuurd en beheerd om tijdig en duurzaam te leveren en kosten in de hand te 

houden. Logistiek dienstverleners bieden steeds meer ketenregiediensten aan verladers. Als neutrale 

ketenregisseur kan de logistiek dienstverlener verschillende modaliteiten inzetten, combineren en 

coördineren. Dit kan een dienstverlener met eigen middelen doen, waarmee hij dan de rol heeft van 

‘third party logistics’ (3PL) service provider. Of hij kan ook andere dienstverleners met een aanvullend 

specialisme inhuren en fungeert dan als ‘fourth party logistics’ (4PL) service provider.   

Met name als er sprake is van complexe supply chains kan een logistiek dienstverlener in de rol van ketenregisseur 

de volgende voordelen voor zijn opdrachtgevers realiseren:

   Door transparantie over alle stromen krijgt de opdrachtgever beter inzicht in potentiele besparingen van kosten en 

CO2-uitstoot, die bij een nauwe blik op individuele routes en modaliteiten gemakkelijk over het hoofd kunnen 

worden gezien.

   Gebruik van verschillende modaliteiten naast elkaar. De diverse logistieke modaliteiten worden niet als losse te 

optimaliseren elementen gezien, maar worden in samenhang en gecoördineerd ingezet.

   Door overzicht over het proces te realiseren kunnen de totale kosten voor de logistieke activiteiten beter onder 

controle gehouden worden.

   Volledige ontzorging van de opdrachtgever door de ketenregisseur. Er is één aanspreekpunt voor het logistieke 

proces. Tevens is de ketenregisseur het contactpunt voor data uitwisseling.

    Opdrachtgevers kunnen door ketenregie gebruikmaken van extra externe transportcapaciteit en zo een betere 

afhandeling binnen de supply chain realiseren.  

De ketenregisseur maakt vaak gebruik van een control tower15 om de goederenstromen voor opdrachtgevers 

inzichtelijk te maken en te managen. Via deze control tower kan de inzet van verschillende modaliteiten worden 

gepland en kunnen de best passende routes gevonden worden. Door de inzet van software die zich baseert op 

machine learning kan de dienstverlener een aantal datastromen combineren en verstoringen in de supply chain 

zo snel mogelijk oplossen. De control tower biedt meer mogelijkheden om real-time informatie op te vragen, te 

verwerken en er op te reageren. Logistieke control tower-diensten zijn beschikbaar op verschillende niveaus: 

   Intern, van een logistiek dienstverlener voor één klant/opdrachtgever. 

   Via horizontale samenwerking, waarbij goederenstromen van verschillende partijen door een ketenregisseur 

worden gebundeld, bijvoorbeeld goederen bestemd voor de binnenstad. 

   Via verticale samenwerking, waarbij goederenstromen in één keten worden geoptimaliseerd, bijvoorbeeld van 

China naar Nederland via het spoor of over zee. 

   Via 4C-samenwerking16 (Cross Chain Control Center), waarbij langere trajecten van verschillende ketens worden 

gebundeld.

2424

15 Wat is het logistieke Control Tower concept? - Interchains
16 Cross Chain Control Centers (4C) en Service Logistiek - Topsector Logistiek

https://interchains.online/control-tower/control-tower-concept-uitgelicht/
https://topsectorlogistiek.nl/2014/07/21/cross-chain-control-centers-4c-en-service-logistiek-2/
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Opdrachtgevers vragen steeds meer om ketenregie, omdat het beheersen van de eigen logistieke ketens steeds 

ingewikkelder wordt. Bij ketenregie laten de opdrachtgevers dit over aan de dienstverleners, waardoor ze ontzorgd 

worden. Het gebruik van ketenregie en control towers is de laatste jaren dan ook toegenomen in Nederland.

Dienstverleners proberen hun capaciteit om ketenregie te voeren steeds verder te ontwikkelen. Zo zijn ze erop gericht 

om door middel van nieuwe technologie zoals AI steeds betere oplossingen te vinden voor complexe logistieke ketens.

Ketenregisseurs zorgen niet alleen voor een duurzame en rendabele afwikkeling van logistieke processen. Ze bieden 

ook meer inzicht in de afwikkeling van goederenstromen voor de klant. Ten eerste op operationeel niveau, waarbij real-time 

inzicht wordt verkregen in de status van een individuele order. Daarnaast op tactisch niveau, waar op geaggregeerd 

niveau data kunnen worden geraadpleegd, bijvoorbeeld voor een bepaalde ingehuurde partij. Ten derde op strategisch 

niveau, op basis van het verbeteringspotentieel van de supply chain.

Voor grote dienstverleners kan het belang van ketenregie anders zijn dan voor dienstverleners met een beperkte omvang, 

maar voor beide biedt het kansen. Grotere partijen gebruiken ketenregie voor het aansturen van een wereldwijd netwerk, 

terwijl kleine partijen meer gericht zijn op samenwerking met andere logistiek dienstverleners om data- en goederen-

stromen te bundelen. Het doel is echter hetzelfde: meer inzicht verkrijgen in logistieke verbeterkansen door het 

combineren van data en dit gebruiken om voor opdrachtgevers de efficientie en duurzaamheid van het logistieke proces 

te verbeteren en ze te ontzorgen. Hierdoor kan goedkoper, effectiever en duurzamer vervoerd worden. Het ontwikkelen 

en aanbieders van ketenregiediensten is daarom voor zowel grote als kleinere dienstverleners steeds meer een ‘must’.

Vijf bedrijven die zich onderscheiden via ketenregie 

   De HST Groep heeft LogitOne geïmplementeerd waarmee het bedrijf alternatieve modaliteiten kan aanbieden met 

actuele afvaartschema’s en end-to-end visibility vanaf de producent in het land van oorsprong tot de eindontvanger. 

De klant kan zo zelf de modaliteiten kiezen op basis van actuele afvaartschema’s en tarieven.

    Versteijnen Logistics heeft met Shippeo voor een klant de LTL-stromen (less than truck load) visueel gemaakt middels 

live GPS tracking. Hiermee zijn zij een voorloper die daadwerkelijk LTL-stromen in een open netwerk live kan tracken. 

   Yusen Logistics heeft als farmaspecialist een ‘Healthcare Control Tower’ met een volledige visibility van de supply 

chain. Een van de bijkomende services is de ‘Serialization’. Yusen beschikt over de software en licences voor 

verificatie van medicijnen en kan zo ondersteunen bij het toegang te geven tot de diverse (Europese) markten.

   Den Hartogh Logistics heeft Cluster Service Rotterdam opgezet. Doel is om de efficiency van de aan- en afvoer 

van tankcontainers voor de chemische industrie in de omgeving van Rotterdam te verbeteren en het totaalaantal 

vrachtwagenkilometers in het Chemie Cluster Rotterdam te minimaliseren.

   PostNL Logistics Solutions werkt aan een model dat met machine learning automatisch voorspellingen kan 

genereren. Met dit model kunnen goede prognoses gemaakt worden van het verwachtte netto-aanbod. Dit model 

kan de toename van complexiteit in het distributienetwerk onder controle houden.

 

Aandeel ondernemers dat tekort aan arbeidskrachten als belemmering ervaart voor bedrijfs-
activiteiten 
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Het volledig overnemen van het logistieke proces staat bekend als Fourth Party Logistics (4PL) en wordt onder-
scheiden van 3PL, waarbij de klant zelf transporteurs inhuurt, en 2PL, waarbij de klant ingehuurde transporteurs 
bovendien volledig zelf coördineert. Executive vice-president Gert Vriend: “Grote klanten hebben veel behoefte om op 
een neutrale manier het transport management uit te besteden aan een partij die dat als kernactiviteit heeft. 
Namens de klant besteedt DSV Lead Logistics logistieke diensten uit aan andere 2PL- en 3PL-partijen op de markt.” 

Zeker bij de huidige verstoringen van de wereldwijde logistieke ketens kan een centrale regisseur uitkomst bieden. 
Volgens Vriend hebben klanten grote problemen met het verwerven van voldoende logistieke capaciteit. “Door het 
inschakelen van 4PL kunnen ze beter gebruikmaken van de capaciteit van grote en betrouwbare partijen.” Met de 
uitdagingen in weg- en containertransport ziet DSV de laatste tijd veel tenders op de markt die deze kant op bewegen. 

Coördinatie
Een tweede reden om te kiezen voor een 4PL-dienstverlener is volgens Vriend het voordeel van centrale coördinatie 
en transparantie, met name door alle data op één plek te zetten. Inzet van 4PL kan transparantie geven over de hele 
keten en de individuele schakels daarbinnen, waardoor snel kan worden ingegrepen bij verstoring van de logistieke keten. 
Daarnaast helpt de dienst bij de optimalisatie van het logistieke proces. DSV onderhoudt voor de klant de contracten 
met transporteurs, maar gaat zelf geen contracten aan. Zo blijft de klant in contact met de markt en ook vanuit 
oogpunt van aansprakelijkheid is dit wenselijker.
 
Vriend ziet de ontwikkeling van ketenregie in toenemende mate richting data science, machine learning en kunstmatige 
intelligentie gaan. “Integratie van software en dashboards voor de klant zijn toepassingen die natuurlijk al geboden 
worden, maar de verbetering van data is de komende jaren een belangrijk aandachtspunt binnen ketenregietoe-
passingen.” Op dit moment maakt DSV gebruik van het Transport Management System (TMS) van Blue Yonder dat 
verschillende algoritmes gebruikt met container-, lane- en truckoptimalisatie. Datakwaliteit in de keten is volgens 
Vriend soms nog een uitdaging: zo zijn soms zelfs afleveradressen onbekend. Bij onvolledige data kan 4PL maar 
beperkt functioneren. DSV zet daarom sterk in op data-analyse aan de voorkant, om de betrouwbaarheid te verhogen.

Ever Given
Dat nog verbetering mogelijk is, blijkt ook uit de vertraging van het schip de Ever Given in het Suezkanaal. DSV maakt 
gebruik van predictive Estimated Time of Arrival (ETA) in de haven. De vertraging kan het hele systeem beïnvloeden, omdat 
het algoritme constant zelflerend is op basis van alle containerdata. Het kan dan veel tijd vergen voordat de invloed 
van de sterk ‘verstoorde’ containers is verdwenen. Om het proces te optimaliseren zou het volgens Vriend eigenlijk 
wenselijk zijn om alle containers die beïnvloed waren door de verstoring in het Suezkanaal uit het systeem te halen. 
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6.1. DSV:  
   Logistiek proces uit handen geven biedt 

verlichting 
De Deense transportgigant DSV verleent via dochterbedrijf DSV Lead Logistics al twintig jaar integrale 

dienstverlening waarbij alle logistieke processen van klanten worden overgenomen. Voor klanten 

combineert en coördineert Lead Logistics, als neutrale regisseur, de logistieke dienstverlening in 

luchtvracht, zeevracht, contract logistiek, wegtransport, express-diensten en orderverwerking over alle 

logistiek dienstverleners. Zeker bij de huidige verstoringen van de wereldwijde logistieke ketens, kan 

een centrale regisseur uitkomst bieden. 

6. Ketenregie
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6.1. DSV: Logistiek proces uit handen geven biedt verlichting

“Zelflerende systemen kosten dus tijd en aandacht en ook werknemers moeten hier mee leren werken, zodat 
excessen niet een te grote invloed op het proces daarna krijgen”, zegt Vriend. Het gebruik van een ‘verkeerde’ 
formule zorgt volgens hem immers automatisch voor een verkeerde uitkomst en hier is correctie voor nodig. “Dit vergt 
ook werknemers die kunnen werken met de systemen. Momenteel bouwt DSV een Center of Excellence op in India.” 
In Europa en de Verenigde Staten merkt DSV dat het zeer moeilijk is om de juiste mensen te werven en te binden.

Data combineren
De volgende stap in de ontwikkeling van ketenregie-oplossingen is – naast technologische ontwikkeling en het 
optimaliseren op basis van CO2-uitstoot – het combineren van transport- en voorraaddata met data uit het ERP, van 
suppliers en uit andere live data bronnen zoals verkeersinformatie en geopositioning. Transportdata zijn uiteraard al 
onderdeel van 4PL, maar DSV is ook in gesprek met klanten om voorraden mee te nemen in de optimalisatie. Hierdoor 
kan al vroeg in het logistieke proces worden ingegrepen bij congestie of verstoringen. 

Dit is nog wel een uitdaging, stelt Vriend: “Bij klanten bestaat vaak een scheiding tussen de transportafdeling en de 
afdeling die verantwoordelijk is voor het voorraadbeheer. Bovendien komen bij voorraadbeheer vaak nog andere 
afdelingen kijken, zoals marketing. Het contact vindt doorgaans plaats met de transportafdeling; het combineren met 
voorraadbeheer blijkt in de praktijk lastig.”



Volgens Adwin Verhoeks, algemeen directeur van Tielbeke, zijn er twee soorten bedrijven die aan ketenregie doen. 
De eerste groep bevat de bedrijven die een eigen netwerk van bijvoorbeeld magazijnen, hubs en vrachtwagens hebben, 
vaak grotere dienstverleners die in meerdere landen actief zijn. De tweede groep, waar Tielbeke onder valt, zijn de 
netwerkorganisaties. Deze bedrijven bundelen hun netwerken en kennis zodanig dat ze met behoud van de autonomie 
en cultuur van familiebedrijven dezelfde service kunnen leveren door met elkaar nauw samen te werken.

Tielbeke maakt deel uit van twee netwerkorganisaties, namelijk TeamTrans en DHB Logistiek. TeamTrans is een netwerk 
van tien distributiebedrijven, gespecialiseerd in het uitwisselen van stukgoed en incourante goederen. DHB Logistiek, 
waar Tielbeke medeoprichter van is, bestaat uit zes familiebedrijven. Elk bedrijf verzorgt de distributie in zijn eigen 
geografische segment en voor Tielbeke is dit Noordoost-Nederland. Palletzendingen, die binnen 24 uur gedistribueerd 
moeten worden, worden via een nachtelijk transportnetwerk uitgewisseld en zo via de meest efficiënte route bezorgd. 
De samenwerking is een continu proces van verbetering: “Wanneer ik in Noordoost-Nederland een vrachtwagen van 
bijvoorbeeld Wesseling (een partner binnen DHB, red.) tegenkom, zie ik dat nog als een gemiste kans. Het is vaak 
efficiënter en duurzamer om deze zending te combineren met onze goederenstroom”, aldus Verhoeks. 

Datasets uniformeren 
Deze samenwerkingen op zichzelf zijn niet uitzonderlijk, maar wat DHB speciaal maakt, is de manier waarop met data 
omgegaan wordt. Alle DHB bedrijven combineren hun data in een centraal IT-systeem. Door alle data in parameters om 
te zetten, wordt de dataset van alle verschillende klanten uniform gemaakt. Deze snelle data-uitwisseling is cruciaal 
voor een hoge kwaliteit van de dienstverlening.

Voor klanten is inzicht in de logistieke keten een kernpunt. “Door de leveringsbetrouwbaarheid te verhogen, wordt het 
overbodig dat klanten voortdurend inzicht hebben in hun lading.” Door de uniformiteit van de data ziet Tielbeke ook 
meteen wanneer er een order bij een netwerkpartij geplaatst wordt. Zo kan er sneller gereageerd worden en wordt de 
kwaliteit verbeterd. 

Kosten drukken
Niet alle klanten geven graag de regie over hun logistieke keten uit handen. Toch is ketenregie van belang, omdat het 
ervoor zorgt dat kosten in de gehele keten verminderd worden. Verhoeks: “Zonder ketenregie is het voor logistieke 
bedrijven vaak makkelijker om de kosten door te schuiven naar de volgende schakel in de keten, wat voor de klant 
uiteindelijk geen voordeel oplevert. Het gaat erom dat kosten uit de keten gehaald worden” 

In de toekomst wil Tielbeke de dropdichtheid verhogen, dat wil zeggen het aantal afleveradressen vergroten. Sinds de 
coronapandemie willen consumenten meer producten thuis bezorgd hebben, waarvoor fijnmaziger distributie nodig is. 
Verhoeks: “Ons doel is fijnmazige distributie zo efficiënt en duurzaam mogelijk in te richten.”
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6.2. Tielbeke Logistiek:  
  Duurzaam dankzij samenwerking 
Steeds meer logistiek dienstverleners stellen zich op als ketenregisseur. Zo ook Tielbeke Logistiek, een 

middelgrote logistieke onderneming uit Overijssel die graag de regie van de gehele logistieke keten van haar 

klanten overneemt. “Zonder ketenregie is het voor logistieke bedrijven vaak makkelijker om de kosten door 

te schuiven naar de volgende schakel in de keten, wat voor de klant uiteindelijk geen voordeel oplevert.”

6. Ketenregie



7. Digitale platforms
Het aantal digitale transportplatforms in Nederland is de laatste jaren fors gegroeid. Het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS) gaf in 2020 aan dat de logistieke sector tot de Top 3 van sectoren in Nederland 

behoort waar dergelijke platforms worden opgezet en gebruikt.

Via digitale platforms kunnen vraag naar en aanbod van logistieke diensten bij elkaar gebracht worden, vaak op onafhanke-

lijke basis. Dit biedt kansen, omdat de logistieke markt gefragmenteerd is. Dienstverleners kunnen via deze platforms 

bijvoorbeeld ritten aanbieden die niet goed binnen de optimale planning passen, of juist ritten aanvaarden die naadloos passen. 

Platforms kunnen zo een grote bijdrage leveren aan overzichtelijkheid, transparantie, veiligheid en efficiëntie in de logistieke 

keten. Logistiek dienstverleners zijn soms sceptisch: zij moeten hun data delen met platforms die niet van hen zijn. Daarom is 

de onafhankelijkheid van platforms belangrijk, zodat alle gebruikers op gelijke basis ritten kunnen aanbieden en aanvaarden.   

Tevens zijn digitale platforms voor andere toepassingen in opkomst. Hierbij gaat het om platforms voor het 

aanbieden of afnemen van warehousecapaciteit17 en voor het berekenen van CO2-uitstoot die gealloceerd wordt 

aan ladingen van specifieke klanten. Digitale sensortechnieken kunnen hierbij een ondersteuning bieden. 
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Aandeel ondernemers dat tekort aan arbeidskrachten als belemmering ervaart voor bedrijfs-
activiteiten 

Smart warehouse: groei toegevoegde waarde hoger dan aantal medewerkers

Lean & Green scores per jaar (van bedrijven in de Top-100)

Bron: CBS 2022

Adoption rate of logistics control towers

Bron: BCI o.b.v. CBS, Monitoring topsectoren 2017, 2019 Bron: Expertinschatting BCI

¢ Transport en overslag Opslag en warehousing

Ketenregie en SCM

¢
¢

Top 5 sectoren met aantallen actieve platforms in Nederland 2019

Bron: CBS, Monitor platformen: Meer zicht op platformen in Nederland, 2021

¢ Wegtransport bedrijven Logistieke dienstverleners¢
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17 Book flexible warehouse space in Europe’s logistical hotspot’s. Start now . (stockspots.eu)

Shutterstock ©
 W

irestock Creators

https://www.stockspots.eu/


18 Gartner, ‘Magic Quadrant for Real-Time Transportation Visibility Platforms’, april 2021)
19 Book flexible warehouse space in Europe’s logistical hotspot’s. Start now . (stockspots.eu)
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Daarnaast zijn er digitale platforms die de communicatie tussen logistiek dienstverlener en klant vergemakkelijken. 

Vaak zijn dit platforms die de dienstverleners zelf ontwikkeld hebben en aanbieden aan hun klanten. Tenslotte zijn 

er interne digitale platforms die de communicatie tussen medewerkers vergemakkelijken, bijvoorbeeld tussen de 

mensen op kantoor en de chauffeurs.

De laatste jaren is de ontwikkeling van digitale transportplatforms die beheerd worden door een neutrale partij 

sterk gegroeid. Deze partijen zien zichzelf als ‘oliemannetje’ om samenwerking binnen de logistieke sector aan te 

jagen. De achtergrond is dat dienstverleners terughoudend zijn met het delen van data, zelfs onder samenwerkende 

ketenpartners. De onafhankelijke platforms doorbreken dit en zorgen door het gebruik van data en algoritmes voor 

het efficiënter managen van transportcapaciteit waardoor het aantal lege ritten kan worden gereduceerd. Hierbij is 

de vertrouwelijkheid van data wel een harde voorwaarde. Het aantal potentiële verbeteringen dat een platform kan 

realiseren stijgt met het aantal aangesloten deelnemers. 

Volgens Gartner18 geven real-time transportplatforms (RTTVP’s) “commerciële klanten en consumenten realtime 

inzicht in hun bestellingen en zendingen zodra ze het magazijn hebben verlaten”. Deze platforms kunnen de status 

van goederen in de supply chain op ieder moment inzichtelijk maken. Gartner schat dat de wereldwijde markt voor 

deze platforms in 2020-2024 kan verdriedubbelen. Enkele leidende partijen op deze markt van digitale platforms 

zijn Transporeon, Shippeo, Descartes en Trimble, terwijl in Nederland ook startups en snel groeiende partijen als 

Quicargo, UTURN en Chaincargo een belangrijke rol spelen.  

Het kunnen meten en alloceren van CO2-uitstoot aan lading wordt in toenemende mate belangrijk voor logistiek 

dienstverleners, omdat de klant hierom vraagt. Een voorbeeld van een platform dat in staat is om op basis van 

input over zendingen en klanten de precieze CO2-uitstoot toe te wijzen, is BigMile19. BigMile is mede ontstaan 

vanuit het CO2-reductieprogramma Lean & Green. Om te kunnen reduceren, moet een bedrijf immers weten 

wat de CO2 uitstoot is en waar de verbeterpotentie ligt. Door gebruik van BigMile voldoen bedrijven aan de 

gestandaardiseerde norm die hoort bij het vastleggen en rapporteren van de transportuitstoot. Het systematisch 

kunnen berekenen van de uitstoot wordt voor dienstverleners noodzakelijk wanneer CO2-heffingen worden ingevoerd.

De conclusie is dat digitale transportplatforms een steeds grotere rol in de logistieke markt spelen, ook omdat ze 

in verschillende varianten voorkomen. Voor veel logistiek dienstverleners zijn ze onmisbaar geworden om de 

complexiteit te beheersen en om de klanten de beste logistieke oplossing aan te kunnen bieden.

Vijf bedrijven die zich onderscheiden met een digitaal platform

   Bolk Transport heeft in het klantenplatform een applicatie ontwikkeld waarmee klanten de beschikking krijgen 

over een Call Off Tool om producten af te roepen van de inland terminal en het warehouse naar hun fabriek.

   Van Den Bosch Logistics is in april 2021 gestart met het online matchingplatform Bulkio, waarop vraag en 

aanbod in de bulksector samenkomen. Het ladingaanbod van verladers wordt gekoppeld aan de capaciteit van 

vervoerders. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van het transportnetwerk en worden lege kilometers benut. 

   I&L Logistics heeft via verswinkel.nl producten van klanten en leveranciers via één platform ontsloten, die 

gezamenlijk in één zending (koel en vries) b2b en b2c geleverd worden. Middels het platform worden veel 

bestaande aparte goederenstromen gecombineerd.

   Koninklijke Rotra heeft via de applicatie rotraNext alle statussen, ETA en real-time data in één overzicht beschikbaar. 

Verder kunnen statistieken en documenten worden gevisualiseerd, is er een online chatfunctie en kunnen 

gebruikers zendingsinformatie delen met hun eigen stakeholders.

   Sluyter Logistics maakt actief gebruik van sociale media (onder andere Instagram, Facebook en LinkedIn) voor 

zowel zakelijke als recruitment doeleinden. Op deze manier wil Sluyter Logistics een bredere groep van jongeren 

benaderen en inspireren om bij het bedrijf te komen werken.

https://bigmile.eu/nl/


Anton Bolwerk is verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten van Van den Bosch in Europa en signaleert een 
snelle toename van het gebruik van digitale platforms in de sector. Bolwerk: “Logistiek draait niet langer alleen om 
transport. Innovaties moeten uiteindelijk als doel hebben om efficiëntie te vergroten. Door equipment slimmer in te 
zetten, zoals sensortechnieken die automatisch data verzamelen, worden handmatige handelingen overbodig waardoor 
het hele proces verandert.”

Software
Op basis van ervaringen met klanten ontwikkelt Van den Bosch ook eigen software. Een systeem dat zeer nauwkeurig de 
verwachte aankomsttijd inschat, en de uitkomst deelt via een platform. Daarnaast biedt het inzicht in de actuele locatie 
van de ladingen, maar ook aanvullende specificaties zoals voorafgaande ladingen, payload, vrachtdocumenten en de 
producttemperatuur

Van den Bosch ontwikkelde ook het volledig geautomatiseerde matchingsplatform 
Bulkio, dat vraag en aanbod in de bulklogistiek aan elkaar koppelt met de unieke 
insteek om het aantal lege kilometers te reduceren. Dankzij het platform kunnen vervoerders tegen het beste tarief de 
beladingsgraad verhogen en dus lege kilometers reduceren, wat leidt tot minder CO2-uitstoot. 
 
Van den Bosch maakt ook gebruik van BigMile, een platform waarmee nauwkeurig inzicht in de CO2-uitstoot kan worden 
verkregen. Van den Bosch is ervan overtuigd dat zonder de juiste inzichten het moeilijk is uitstoot te verminderen en 
aan alle wet- en regelgeving te kunnen voldoen. Bolwerk: “Per route en scenario wordt bepaald wat de uitstoot en het 
besparingspotentieel is, waardoor we het gesprek kunnen aangaan met klanten over verbeteringen voor routes die een 
relatief hoge uitstoot hebben, of over de inzet van intermodaal transport.”

Sensoren
Van den Bosch heeft meer dan 5.000 containers in bezit en is gefaseerd bezig om deze uit te rusten met verschillende 
sensoren. In samenwerking met Xeelas, specialist in monitoring- en trackinghardware, is de ontwikkeling van Smart 
Load Units in volle gang. De sensoren worden benut voor verzegelen, temperatuur meten, volumes bepalen, en het 
meten van, in de toekomst mogelijk, het spoelwater. De data die dit oplevert, worden gedeeld op platforms om de klant 
inzicht te verschaffen in de manier waarop en de omstandigheden waaronder het product getransporteerd wordt.

Met betrekking tot personeel betekent het toenemend gebruik van digitale platforms dat Van den Bosch altijd op zoek is 
naar talent met expertise in data. Samenwerkingen met HBO’s en universiteiten zorgen voor toegang tot dit talent.

Data delen
Data delen op platforms levert in de markt soms ook moeilijkheden op. De dienstverlener is eigenaar van de (waardevolle) 
data en wil dat blijven. Het eigenaarschap moet dus goed geregeld zijn. Daarnaast is er een grote diversiteit in de markt. 
Bedrijven hebben allemaal een eigen platform waarvan de werking of inrichting verschilt. 
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7.1. Van den Bosch:  
  Snelle toename gebruik digitale platforms  
Van den Bosch is een logistieke dienstverlener die gespecialiseerd is in zowel droge als vloeibare bulk voor de 

levensmiddelen- en chemische industrie. Het bedrijf is wereldwijd actief met een focus op Europa en Afrika, 

maar heeft een duidelijke groeistrategie. De organisatie is continu aan het innoveren. “Transport van A naar B 

zal altijd blijven, maar ook data, kennis en inzicht gaan steeds zwaarder wegen in de supply chain.”

7. Digitale platforms
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7.1. Van den Bosch: Snelle toename gebruik digitale platforms 

In veel situaties waarin dataplatforms worden gebruikt, ziet Van den Bosch een kans op samenwerking met zijn klanten en 
onderaannemers. Van den Bosch merkt dat uitwisseling van data de relatie met de klant verdiept. Bolwerk: “Data zijn de 
heilige graal om inefficiënties weg te werken en op lege kilometers te besparen. In samenspraak met de hele supply chain 
zijn er nog genoeg verbeteringen mogelijk, het liefst zo breed en uniform mogelijk gedragen.”



De afgelopen jaren zijn binnen het bedrijf diverse digitale platforms geïntroduceerd. Schotpoort maakt gebruik van 
Transporeon voor ketenregie, COMTO voor de medewerkers onderling en voor klanten is er ook Schotpoorts eigen 
klantenportaal: Schotportal. De laatste jaren merkte Schotpoort dat klanten graag makkelijk informatie willen inzien 
en opvragen. Omdat het veel werk is om elke keer via persoonlijk contact deze informatie uit te wisselen, wordt 
nu gebruik gemaakt van Schotportal. Via dit systeem kunnen klanten bijvoorbeeld orders invoeren, vrachtbrieven 
opvragen en hun lading traceren. Ook biedt het systeem inzicht in de CO2-uitstoot.

Klanten continu informeren
Het voornaamste doel van Schotportal is om transparant te zijn voor de klant, ook als zaken niet goed verlopen. Lars Mol, 
accountmanager bij Schotpoort, legt uit: “Wanneer een klant een negatieve ervaring heeft, kan dit tot ver in de toekomst 
leiden tot discussies. Door real-time inzicht te geven in informatie aan medewerkers en klanten worden problemen tijdig 
gesignaleerd en zo veel als mogelijk voorkomen. Op deze wijze worden dit soort problemen sneller opgelost.”

Recent heeft Schotpoort ook de communicatie-app COMTO in gebruik genomen. “Binnen een logistiek bedrijf is er 
weinig fysiek contact tussen afdelingen, chauffeurs zijn gedurende de week onderweg en warehousemedewerkers 
werken vanuit meerdere locaties. COMTO is er om mensen te verbinden en eenheid te creëren binnen het bedrijf”, 
vertelt Vincent Peters, Salesmanager bij Schotpoort. “Het management geeft hier mededelingen over ontwikkelingen 
en veranderingen en medewerkers kunnen op een soort Facebook-tijdlijn nieuws met elkaar delen en op elkaar reageren. 
Het is laagdrempelig en we krijgen veel positieve reacties van medewerkers.”

Medewerkers laten wennen
Niet alle medewerkers stappen graag over op digitale platforms. Peters: “Sommige mensen zitten vast in een patroon, 
zij moeten gericht uit een proces gehaald worden. Met hen wordt rustig het systeem doorgenomen en ze krijgen veel 
ruimte om hun mening hierover te geven. Door werkend leren krijgt uiteindelijk iedereen het onder de knie.” Een mooi 
voorbeeld hiervan is Transporeon. Hiervan werd eerst een testversie gebruikt waarin medewerkers konden oefenen. 
Pas toen iedereen hier vaardig genoeg in was, ging de echte versie van start. Transporeon is een extern platform dat 
gebruikt wordt voor ketenregie. Door Transporeon en Sixfold van Transporeon te koppelen aan haar eigen IT-systemen 
verkrijgt Schotpoort volledige controle en overzicht over de gehele logistieke keten. 

Omdat er niet één systeem is dat aan alle wensen voldoet, zullen er altijd meerdere systemen op de achtergrond nodig 
zijn. Mol: “Het belangrijkste is dat de klant maar één systeem hoeft te gebruiken. Dit kan door een dashboard aan te 
bieden. Op dit moment zijn we bezig met het bouwen van dit dashboard.”
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7.2. Schotpoort Logistics:  
  Alle informatie in één systeem 
Schotpoort Logistics is een logistiek dienstverlener die zich richt op het vervoeren en opslaan van 

deelzendingen en volledige vrachtladingen voor de maakindustrie en handelsondernemingen. 

Vanuit het oogpunt van efficiëntie begon voor Schotpoort Logistics de ontwikkeling van digitale 

platforms. “Het belangrijkste is dat de klant maar één systeem hoeft te gebruiken.”

7. Digitale platforms



8.  Conclusie: Innovatie essentieel voor 
transport en logistiek

In de wereld van transport en logistiek draait het om efficiëntie, prestaties en een hoge servicegraad 

richting opdrachtgevers. In een tijd waarin ketens zorgvuldig en steeds nauwer op elkaar aansluiten, 

weten logistieke bedrijven als geen ander hoe belangrijk het is dat afspraken worden nagekomen. 

Dit is immers bepalend voor de enorme goederenvolumes die dagelijks met grote snelheid en accuratesse 

worden afgewerkt. 

Technologische en digitale innovaties zijn enorm waardevol en steeds meer bepalend in het vinden van nieuwe, 

efficiëntere en duurzamere aanpak van het logistieke proces. Dit is één van de redenen waarom de mate van innovatie 

bij logistiek dienstverleners op zes thema’s sinds twee jaar mede bepalend is voor hun positie in de Top 100 

Logistiek Dienstverleners. Een logische stap zo blijkt, want de inzet van innovaties heeft een enorme vlucht genomen. 

Ook de impact van technologische mogelijkheden uit andere sectoren op de logistieke sector is enorm en neemt 

snel toe. 

Doel van deze publicatie is de onderscheidende aanpak van een aantal van de Top 100 dienstverleners te delen met 

een veel bredere groep bedrijven uit de sector. Tenslotte zal dit de innovatiekracht en potentiële toegevoegde 

waarde van de hele sector verbeteren. Hopelijk zal dit inspireren om de innovatiekracht en potentiële toegevoegde 

waarde van de hele sector verbeteren.

 

Een viertal lessen uit de praktijk:   

1.  Zie de duurzame transitie als kans in plaats van obstakel. Hiermee kan elk bedrijf zich op een positieve wijze 

profileren richting opdrachtgevers en de eigen medewerkers.  

2.  Innovatie verdient een stevige positie op de strategische agenda; het is bepalend voor het succes van logistieke 

bedrijven. Bepaal de positie van het bedrijf op de innovatiecurve; als early adopter, koploper, of volger? 

3.  Weet welke kennis en vaardigheden beschikbaar zijn in het bedrijf. Sluit dit in voldoende mate aan om de 

toekomstige ambities te kunnen realiseren?  

4.  Speel als logistiek bedrijf proactief in op de strategische logistieke agenda van de opdrachtgevers en bepaal 

welke rol innovatie speelt als mogelijkheid tot verbetering.   
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Wat de bedrijven die in dit rapport worden aangehaald gemeen hebben, is hun ambitie en het vermogen om te 

kunnen innoveren. Het is namelijk vrij eenvoudig om innovaties slechts in woord te belijden, bijvoorbeeld rondom 

duurzaam transport, smart warehousing of digitalisering, maar een uitvoeringsagenda opstellen is al lastiger.

 

Doorslaggevend is de wijze waarop een succesvolle implementatie van innovaties wordt gerealiseerd. Hierbij 

draait het om de toekomstvisie van het bedrijf, de ruimte die er is om te kunnen innoveren en de vaardigheden van 

de medewerkers die het moeten doen. Een frisse blik van jonge, goed opgeleide medewerkers kan het innovatie-

vermogen van een bedrijf flink verhogen. Daarnaast kan innovatie de grenzen aan de groei verleggen als oplossing 

voor het tekort op de arbeidsmarkt. 

 

Het tempo waarin zich veranderingen voordoen, vraagt om steeds meer aanpassingsvermogen. Van logistieke 

ondernemers wordt gevraagd om snel in te spelen op continu veranderende klantbehoeften. Succesvolle logistieke 

bedrijven uit de Top 100 leren ons dat innovaties de route zijn naar het leveren van toegevoegde waarde en 

wellicht zelfs een voorwaarde zijn voor succes. Een groot deel van deze bedrijven hebben inmiddels een echte 

innovatiecultuur die in alle geledingen van het bedrijf merkbaar is. Continu verbeteren en optimaliseren gaan hand 

in hand met technologische en digitale innovatie. Maar het is en blijft in de eerste plaats ook mensenwerk.  
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