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Deel II
Horizontale samenwerking:  
denken en doen; doen  
en denken!

logistieke waarde
creëer je samen

Voor u ziet u de tweede uitgave van een drieluik dat wij (ABN AMRO, Transport en Logistiek Nederland en FENEX) 
uitgeven onder de titel ‘logistieke waarde creëer je samen’. Het eerste deel van de drieluik is in februari gepubliceerd. 
Hierin is dieper ingegaan op het belang van partnerships tussen logistieke dienstverleners en verladers. Een van de 
belangrijkste conclusies was dat juist partnerships een versnelling geven op het gebied van innovatie, maar ook dat 
deze nog onvoldoende van de grond komen.

De voor u liggende publicatie gaat in op horizontale samenwerking, daarmee bedoelen we samenwerking tussen 
logistieke bedrijven onderling. U krijgt de resultaten weergegeven van een onderzoek dat is uitgevoerd onder logistiek 
dienstverleners en expediteurs. Is er sprake van een verandering in de wijze waarop men aankijkt tegen de voordelen 
van samenwerking. Of wellicht heeft de periode van economische teruggang een effect gehad hierop. Zeker is dat 
deze magere economische omstandigheden nieuwe richting hebben kunnen geven aan dit thema en potentie voor 
alle partijen heeft toegevoegd.

Horizontale samenwerking zorgt voor betere binding met de klant

Uw opdrachtgevers zitten, net als u, in sterk bewegende markten. Belangrijk voor hen is dat zij kunnen vertrouwen op 
een stabiele logistieke partner. Een partner die ondanks deze moeilijke economische situatie (of misschien wel juist 
dankzij!) blijft investeren in een optimaal netwerk en dienstenpakket. Samenwerking kan voor u de weg naar nieuw 
succes betekenen.

https://www.abnamro.nl/nl/images/Generiek/PDFs/020_Zakelijk/04_Service/Publicaties/20130211-logistiekewaarde.pdf


samen op te trekken met andere ondernemers? Misschien op het oog simpele vragen, maar het vraagt om 
commitment om dit in de praktijk te toetsen. 

De ‘mental shift’, ofwel de bereidheid om dit proces te doorlopen is een voorwaarde voor succes. De 
persoonlijke overtuiging dat een samenwerking veel kan gaan opleveren zit in deze fase weliswaar nog 
‘tussen de oren’, maar is wezenlijk voor het succes. De potentie bepaalt de waarde van een samenwerking 
en is noodzakelijk om de gedachten te vertalen in concrete plannen. Al vroeg in het proces wordt hiermee 
(onbewust) een belangrijke drempel genomen. 

Profit without growth…
De concurrentie in de logistieke sector is fors toegenomen door efficiency- en prijsdruk. Daarnaast lijkt  
het er op dat het goederenvolume op korte termijn niet fors zal gaan stijgen. Immers, de groeiregio’s van  
dit moment bevinden zich ver buiten Europa. 

Een integrale visie op supply chains gaat gelukkig verder dan het denken in tonkilometers. De verduur- 
zaming van de supply chain staat op vele agenda’s en biedt een diversiteit aan kansen op gebied van  
technologie, IT data-gebruik en inzet van materieel.

Dat betekent dat we anders moeten gaan denken over de wijze waarop onze bedrijven zich moeten ont- 
wikkelen om winstgevend te zijn. ‘Slimmer omgaan’ met bestaand volume past in een tijdperk van ‘profit  
without growth’. Samenwerking met uw logistieke partners kan wel eens de meest verstandige stap zijn  
om de supply chain van uw opdrachtgever duurzaam te maken. En dat geldt ook voor uw bedrijf!

Samenwerking begint bij de mental shift
… een andere vorm van groei…

In ons dagelijks bestaan werken we onbewust continu samen met elkaar. Of het nu in de sport is, of binnen 
het eigen gezin, we hebben allemaal de overtuiging dat teamwork ons als individu veel kan brengen. 
In het bedrijfsleven blijkt het een lastiger opgave. Waar en bij wie zitten de verschillende belangen, wat drijft 
hen, en welke doelstellingen hebben zij. Aan de andere kant: intensievere communicatie met collega’s geeft 
ongetwijfeld mogelijkheden de teamprestatie te verbeteren. We weten immers allemaal hoe belangrijk sa-
menwerking met collega’s is als motivator om KPI’s te halen.

Een echte uitdaging wordt het als je wilt gaan samenwerken met de ‘buitenwereld’. Serieuze thema’s als 
cultuur en het belang van transparantie krijgen een extra lading. Immers, het directe commerciële resultaat 
staat voorop. De vraag is welke informatie op welk moment mag worden uitgewisseld. En wat als blijkt dat 
de verwachte potentie toch minder rooskleurig, of zelfs helemaal niet aanwezig blijkt te zijn. 

Cooperation is all about preparing the mental shift
Samenwerkingsverbanden worden niet ‘geboren’, nee, samenwerkingsverbanden ‘komen tot stand’. Vergis 
u niet, alle reeds bestaande vormen van samenwerking zijn voorafgegaan door een (in sommige gevallen 
langdurig) proces. In iedere fase van dit proces komt de samenwerking een stukje dichterbij. 
De eerste stappen worden veelal gezet vanuit een brainwave. Hoe kan ik nog beter ingaan op de behoeften 
van mijn opdrachtgever? Waar liggen de grenzen van mijn bedrijf en wanneer kan het interessant zijn 
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http://www.youtube.com/watch?v=8ERP8MtM9Qg


De tijd is aangebroken dat bedrijven hun eigen logistieke grenzen verleggen 

‘challenge their fundamental limits of their logistic systems’ door onder meer 

gebruik te maken van partners, voorheen hun concurrenten.

 

Uitdagingen in logistiek zijn boeiend, maar ook aanzienlijk
Het European White Paper Transport laat er geen twijfel over bestaan. Alle lidstaten moeten de 

komende jaren inzetten op een verduurzaming van de logistieke sector. Dat kan enerzijds betekenen 

dat er een optimalere verdeling dient te komen tussen de modaliteiten weg, spoor en water. Bekend 

zijn in dit kader de streefpercentages van verschillende Nederlandse zeehavens op het gebied van de 

modal split. Anderzijds moeten er binnen iedere modaliteit ook stappen worden gezet naar 

kostenbesparingen en vermindering van de uitstoot. De techniek gaat ons hierin zeker helpen, maar 

er zijn ook andere opties nodig om deze grote opgave het hoofd te bieden.

Een uitdaging, dat is zeker. Maar tegelijkertijd ook logisch wanneer wordt gerealiseerd dat op 

Europees niveau 24% van alle wegvervoersactiviteiten slechts ’lucht’ als product vervoert en dat de 

overall beladingsgraad stilvalt bij slechts 43%1. Volgens berekeningen zijn de kosten die gemoeid 

gaan met deze lage bezettingsgraad sinds 2001 gestegen met 40% tot in 2012. Op hoog niveau, 

zowel politiek als bedrijfsleven (bijvoorbeeld P&G, Nike, Unilever en DHL) zijn er initiatieven die de 

doelen van deze White Paper moeten gaan realiseren. 

Waar bedrijven tot dusverre voornamelijk gericht waren op optimalisatie van hun eigen logistieke 

performance is de periode aangebroken de volgende stap te zetten; het delen van kosten en het 

verbeteren van de inzet van de totale asset capaciteit. Een voorbeeld is volumeoptimalisatie door 

lichtgewicht producten zoals toiletpapier samen te vervoeren met zwaardere flessen mineraalwater 

(veelal naar hetzelfde eindstation, DC of supermarkt)2. Het verbinden van de logistiek van seizoen-

gevoelige producten is een ander voorbeeld. 

Maar ook horizontale samenwerkingsverbanden kunnen een grote bijdrage leveren.

1 World Economic Forum report

  

2 Dr Maria Jezus Saenz, Oct 24, 2012
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Horizontale samenwerking
De sector vaagt om schaalvergroting. Immers, de milieueisen op gebied van CO2-besparing zijn 

ambitieus, daarnaast staat het belang van een efficiënte supply chain bovenaan ieders agenda.

In de wereld van transport en logistiek wordt dus al jarenlang gesproken over de voordelen van 

samenwerkingsvormen. In deze publicatie wordt ingegaan op de vorm van horizontale 

samenwerking. 

 
Logistiek dienstverlener, expediteur en vervoerder
 

In de meeste literatuur worden de termen logistiek dienstverlener, expediteur en vervoerder door elkaar 

gebruikt, terwijl dikwijls geen specifiek onderscheid bedoeld wordt. In dit rapport hanteren we 

voornamelijk de term logistiek dienstverlener. Logistiek dienstverleners zijn actief in warehousing of 

andere waarde toevoegende activiteiten. Het accent kan meer op expeditie activiteiten liggen of meer op 

transport activiteiten. Maar de activiteiten gebeuren altijd in opdracht van derden. Indien specifiek 

transport of expediteurs bedoeld zijn, is dit benoemd.

Doel van samenwerking
Doel van een samenwerkingsvorm is veelal gericht op continuïteit en op een betere positionering van 

de bedrijven naar hun opdrachtgevers. Binnen transport en logistiek zijn synergievoordelen te 

behalen door ladinguitwisseling, maar ook door samenwerking op het gebied van warehousing. 

Daarnaast is uitbreiding van een bestaand (maar tekortschietend) netwerk een reden om een 

samenwerking te zoeken. Er zijn veel voorbeelden bekend van goed lopende initiatieven die hieruit 

ontstaan zijn.

Samenwerking geeft ook belangrijke mogelijkheden ten aanzien van de haalbaarheid van 

investeringen in de niet-kern activiteiten. Het data-verkeer speelt een cruciale rol in de 

efficiëntieverbeteringen van de logistieke sector. Echter, het kan een hele klus zijn voor een logistiek 

dienstverlener om apart de juiste keuzes te maken. Dus waarom niet ook op dit terrein 

samenwerken, of bij de inkoop van brandstof, banden en ander materieel?

Er zitten echter ook valkuilen. De uitdaging zit in het managen van de kwetsbaarheid (wat als een 

partij door welke reden dan ook uit het netwerk stapt) en het feit dat alle deelnemers op uniforme 

wijze het belang van de ontwikkeling van het netwerk op het netvlies hebben.

Initiatieven horizontale samenwerking
Zoals gesteld heeft de periode van economische teruggang het proces van samenwerkings-

verbanden versneld. De noodzaak tot een efficiëntieslag plus het feit dat er onzekerheden zijn over 

de ontwikkeling van de goederenvolumes heeft voor een aantal ondernemers de sense of urgency 

duidelijk verhoogd.

Bestaande initiatieven
Samenwerkingsverbanden zijn reeds langer bekend. Bijgaand een aantal voorbeelden van bestaande 

samenwerkingsverbanden die inmiddels in de transportmarkt een gevestigde naam kennen. 

Achterliggende reden voor de start van deze vormen van samenwerking zijn veelal de synergie-

gedachte naast de wens voor een uitgebreider netwerk.

In Nederland en Benelux zijn dat bijvoorbeeld:

         

          

  
3

In Europa:

    

Daarnaast zijn er nog vele, min of meer onzichtbare, samenwerkingsverbanden die minder formeel 

zijn of waarvan de samenwerking niet binnen een overkoepelende naam is gevestigd.

3Transport en Logistiek, 4 april 2013, pagina 26.
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Nieuwe initiatieven
Uit de nieuwsberichten van de afgelopen maanden blijkt dat er nieuwe samenwerkingsverbanden 

zijn gestart of waar een serieuze intentie is overeengekomen. Om er een paar te noemen:

- Log4chem3, joint venture waarin Bertschi, Hoyer en De Rijke Group deelnemen;

 

- Formaat XL4, waarin de deelnemende bedrijven de volgende fase van hun bestaand samen-

werkingsverband hebben gestart door deze samenwerking onder te brengen in een aparte B.V.;

- CO35, een Europees horizontaal samenwerkingsverband in de logistieke retailketen. Hierin zorgen 

vier merkfabrikanten (onder aanvoering van Mars) voor volle vrachtwagens naar de DC’s van 

belangrijke retailers.
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http://www.logistiek.nl/Logistieke-dienstverlening/Markt/2013/6/De-Rijke-in-joint-venture-met-Bertschi-en-Hoyer-1273454W/
http://www.logistiek.nl/Logistieke-dienstverlening/Praktijk/2013/4/Specialisten-in-bouwlogistiek-richten-Formaat-XL-op-1223938W/
http://www.co3-project.eu/


Op basis van een enquête onder logistiek dienstverleners en expediteurs is de 

mate van horizontale samenwerking, dus tussen logistiek dienstverleners on-

derling, in kaart gebracht. Het overgrote deel van de geënquêteerde bedrijven 

heeft meer dan 20 medewerkers in dienst. Het is dus geen representatieve 

groep voor de hele transportsector, maar geeft een beeld van het midden- en 

bovensegment.
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Wat is horizontale samenwerking
De definitie4 van horizontale samenwerking luidt: een actieve samenwerkingsvorm tussen twee of 

meer bedrijven die opereren in dezelfde aanvoerketen en een vergelijkbare logistieke functie hebben. 

De economische teruggang van de afgelopen jaren heeft de focus op een efficiënte supply chain in 

versneld tempo versterkt, simpelweg vanwege de kostenbesparingen die hiermee te realiseren zijn. 

Schaalvergroting is één van de mogelijkheden om kostenbesparingen te behalen. Naast fusies en 

overnames biedt ook de vorm van horizontale samenwerking een stap in die richting.

Twee op de drie logistiek dienstverleners werkt samen!
Ongeveer 64% van de logistiek dienstverleners werkt op een of andere wijze samen met collega 

dienstverleners, de overige 36% niet (zie figuur 2.1). In verhouding met andere sectoren ligt de sa-

menwerkingsgraad in de logistieke sector erg hoog, hetgeen gezien de aard van de activiteiten wel-

licht ook niet zo verrassend is. Logistieke dienstverleners die niet aan samenwerking doen, geven 

aan hier onvoldoende toegevoegde waarde in te zien.

In dit rapport wordt onderscheid gemaakt naar twee vormen van samenwerking:

 ▶ Vrijblijvende samenwerking. Dit betreft een samenwerkingsvorm waarbij de samenwerking niet is 

geformaliseerd. Hier is dus sprake van een losse vorm die vaak bij toeval is ontstaan.

 ▶ Samenwerking in een samenwerkingsverband. Deze vorm van samenwerking gaat een stap 

dieper dan vrijblijvende samenwerking. Er zijn in een samenwerkingsverband afspraken gemaakt 

over de inhoud van de samenwerking en de wijze waarop samenwerking plaatsvindt. Deze 

afspraken zijn veelal geformaliseerd.

Binnen beide vormen kan sprake zijn van een herkenbare (naam) of een niet herkenbare samenwer-

kingsvorm.

4 Frans Cruijssen, Horizontal Logistics Collaboration, 2006

Figuur 2.1 De mate van samenwerking
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 Bron: Panteia

Logistiek dienstverleners die actief zijn in fijnmazige distributie, gevaarlijke stoffen of intermodal ver-

voer zijn actiever in de samenwerking dan hun collega’s, die zich bezig houden met geconditioneerd, 

bulkvervoer of tank- en silovervoer (zie figuur 2.2). Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de 

kwaliteitseisen van producten voor geconditioneerde vervoer en tank- en silovervoer vereisen dat het 

zelf wordt uitgevoerd en dat het vooral volle wagenladingen betreft van A naar B.

Figuur 2.2 Mate van samenwerking naar specialisatie
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Bron: Panteia
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Van de bedrijven die samenwerken, werkt circa 70% in een samenwerkingsverband (zie figuur 2.3).

Figuur 2.3 Vorm van samenwerking
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 Bron: Panteia

De helft van de samenwerkingsverbanden onder logistiek dienstverleners is herkenbaar in de markt 

door een aparte naam die hieraan wordt gegeven. De meerderheid heeft dat samenwerkingsverband 

geformaliseerd. Van de samenwerkingsvormen die niet herkenbaar zijn voor de markt, heeft één op 

de drie dit wel geformaliseerd (zie figuur 2.4 en 2.5).

Figuur 2.4 Typering samenwerking
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Figuur 2.5 Typering samenwerking
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Contract geen vanzelfsprekendheid
Het maken van goede afspraken is bepalend bij het eerlijk verdelen van de opbrengsten. Overal be-

staan afspraken, maar niet alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Ongeveer driekwart van de 

logistiek dienstverleners actief in een samenwerkingsverband heeft ook werkelijk een samenwer-

kingscontract bekrachtigd. Bij logistiek dienstverleners met losse samenwerking is dit niet meer dan 

de helft. In het contract staan afspraken over wat wel en niet binnen de samenwerking valt, welke 

doelen gerealiseerd gaan worden en of men gaat investeren. In sommige contracten wordt een 

bonus/malus regeling opgenomen en worden afspraken gemaakt over verloop en inzet van mede-

werkers. 

Waar sprake is van een contract bieden deze contracten en het regelmatig overleg een steviger fun-

dament voor de verdere ontwikkeling van het samenwerkingsverband. Gemaakte afspraken worden 

immers vaker getoetst aan de werkelijkheid, wat een basis vormt voor uitbreiding en verbetering van 

de bestaande situatie.
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Betere dienstverlening belangrijkste doel voor samenwerking
Een kwalitatief betere dienstverlening, omzetgroei en winst/efficiëntieverbetering zijn de belangrijk-

ste gestelde doelen aan het begin van een samenwerking.

Figuur 2.6 Gestelde primaire doelen aan begin van de samenwerking
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 Bron: Panteia

Een samenwerkingsverband vraagt meer, maar brengt ook meer
Vrijblijvende samenwerking richt zich voornamelijk op verbetering van de dienstverlening, terwijl in 

een samenwerkingsverband men een stap verder gaat en ook nog gezamenlijk investeert of activitei-

ten onderneemt op het gebied van acquisitie, marketing en – in mindere mate – inkoop (zie figuur 

2.7). Toch kan men stellen dat samenwerking zich in hoofdzaak nog concentreert op traditionele acti-

viteiten zoals complementaire dienstverlening, geografische dekking en ladinguitwisseling.

Dit geldt zeker bij vrijblijvende samenwerking. Strategische en tactische doelen als missie, visie, 

acquisitie en gezamenlijke investeringen in IT worden vaker ondernomen in het geval er sprake is van 

een samenwerkingsverband.

Logistiek dienstverleners die kiezen voor een samenwerkingsverband boven losse samenwerking 

doen dit vanwege het grotere commitment van de partner, de grotere flexibiliteit in het bijsturen, en 

het verbeteren van de mogelijkheden gezamenlijk te investeren. Het kunnen aanbieden van een ruim 

dekkend geografisch netwerk is voor opdrachtgevers zeer interessant. Voor de samenwerkende  

partners is een efficiënter volumetransport evident.

Samenwerking geeft ook belangrijke mogelijkheden ten aanzien van de haalbaarheid van 

investeringen in ondersteunende systemen. IT en andere uitdagingen met betrekking tot 

automatisering leken tot voor kort geen kernactiviteiten. Maar het belang van een ‘state of the art’ IT 

systeem (WMS, TMS, boordcomputers etc.), wel of niet direct geïntegreerd in het systeem van uw 

opdrachtgevers behoeft anno 2013 geen verdere toelichting.

Figuur 2.7 Gebieden waarop wordt samengewerkt bij vrijblijvende samenwerking  
en in het samenwerkingsverband
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 Bron: Panteia

Er is ruimte voor initiatief
Slechts 16% van de logistiek dienstverleners actief in losse samenwerking verwacht dat de 

samenwerking uitgroeit tot een samenwerkingsverband (zie figuur 2.8). Een grote meerderheid van 

de dienstverleners wil geen samenwerkingsverband, omdat ze er geen behoefte aan hebben, het te 

intensief vinden, ze graag onafhankelijk blijven, er ‘in hun ogen’ geen vraag vanuit de markt is of het 

‘niet past’ bij het bedrijf. 
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We vragen ons af of deze subjectieve redenen passen bij de nieuwe werkelijkheid waar onder- 

nemers mee te maken hebben. Wij denken dat juist deze tijd vraagt om een ‘mental shift’ om de 

richting te bepalen.

Van de logistiek dienstverleners die helemaal geen samenwerking hebben is slechts 12% op zoek 

naar een samenwerkingspartner. Deze bedrijven zoeken een partner met een goede geografische 

dekking en complementaire dienstverlening. Ook willen ze samenwerken op het gebied van kennis-

uitwisseling, marketing, acquisitie en gezamenlijk investeren. Ook blijkt dat de helft van deze 

dienstverleners moeite heeft een geschikte partner te vinden. 

Figuur 2.8 Samenwerkingsvorm versus intensiteit van samenwerking
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In feite kan geconcludeerd worden dat de doorstroming van geen samenwerking naar losse 

samenwerking en van losse samenwerking naar samenwerkingsverband momenteel gering plaatsvindt.
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Dienstverleners enthousiast over samenwerking
Veel logistiek dienstverleners hechten grote waarde aan de samenwerking. Daarbij ziet de helft dat 

het belang van samenwerking in de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen. Logistieke partners 

zijn positief over de samenwerking. Over het algemeen vinden ze dat het goed loopt. Men is het 

oneens met de stelling dat er flink moet worden geïnvesteerd in de samenwerking. Dat wil 

overigens niets zeggen over het hierdoor wellicht ‘gemiste of onzichtbare’ potentieel.

De vooraf gestelde doelen met betrekking tot een verbeterde dienstverlening worden over het 

algemeen gerealiseerd (zie figuur 3.1). Bepalend in het succes van het behalen van de doelen zijn:

1. Samenwerkingscontract & duidelijke afspraken.

2. Flexibiliteit & aanpassingsvermogen van de partners.

3. Commerciële samenwerking.

4. Openheid & transparantie.
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Figuur 3.1 Bepalend voor het succes van het behalen van de doelen
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Geen van de logistieke partners verwacht de huidige samenwerking te beëindigen. Tevens maakt 

men het zelden mee dat een partner uit het samenwerkingsverband stapt. Zelf zal men ook niet snel 

uit een samenwerkingsverband stappen.

Een van de bepalende succesfactoren om de samenwerkingsdoelen te realiseren is openheid en 

transparantie (zie figuur 3.1). Ruim de meerderheid denkt dat in een samenwerkingsverband partners 

volledig transparant naar hen zijn. Nagenoeg hetzelfde aandeel geeft aan ook volledig transparant naar 

de eigen partners te zijn. Toch is er nog altijd een gedeelte van de bedrijven niet volledig transparant. 

Dat betreft over het algemeen de activiteiten die buiten de samenwerking vallen.

Vooral kwaliteitsverbetering, rendementsverbetering op 
tweede plaats
Logistiek dienstverleners zien betere dienstverlening naar opdrachtgevers en het aanbieden van een 

completer netwerk als de belangrijkste voordelen van samenwerking. De focus op het bereiken van 

een hogere servicegerichtheid naar de opdrachtgever wordt hiermee bevestigd. Betere bezettings-

graad, hoger rendement en lagere kosten worden eveneens vaak genoemd, echter komen pas 

hierna (zie figuur 3.2).

Figuur 3.2 Voordelen van samenwerking
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Samenwerkingsverbanden ontwikkelen zich sneller
Bedrijven in een samenwerkingsverband zijn eerder geneigd veranderingen aan te brengen in de 

wijze waarop wordt samengewerkt dan bedrijven in een losse samenwerking (zie figuur 3.3).

Figuur 3.3 Mate van verandering in de samenwerking

 De manier waarop we samenwerken is al jaren hetzelfde

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Samenwerkingsverband

Losse samenwerking

Mee eens Neutraal Mee oneens        

 Bron: Panteia

12Logistieke waarde creëer je samen - deel II



Na het realiseren van de gestelde doelen stelt 4 op de 10 logistieke partners zichzelf nieuwe doelen. 

Die nieuwe doelen zijn dan opnieuw vooral gericht op uitbreiding van de dienstverlening (ofwel 

service gericht). Een beperkt aantal dienstverleners intensiveert de samenwerking door breder te 

kijken dan logistieke dienstverlening. De focus verschuift dan meer naar winstgevendheid van de 

operatie en verduurzaming van de keten. Deze bedrijven ontwikkelen zich hierdoor en nemen steeds 

meer afstand van de traditionele logistieke bedrijven.

Naast intensivering van de samenwerking is bij de meeste logistieke partners ook het aantal 

dienstverleners waarmee wordt samengewerkt, toegenomen.

Samenwerking zorgt voor beter rendement
De meningen verschillen niet zoveel over de vraag of samenwerking tot een beter tarief leidt (zie 

figuur 3.4). Bij bedrijven actief in een samenwerkingsverband geeft circa 65% aan een beter tarief te 

realiseren. Onder bedrijven actief in een losse samenwerking geeft circa de helft aan een beter tarief 

te realiseren door de samenwerking. Het rendement verbetert wel; hierbij moet het voordeel van 

een hoger rendement vooral gezocht worden in kostenreductie als gevolg van de samenwerking.

Bijna 60% van de logistieke partners schrijft een aanbieding op een tender samen met zijn partners.

 

Samenwerking zorgt voor betere binding met de klant
Belangrijke vaststelling is dat twee op de drie logistieke partners denkt dat zonder de samenwerking 

een aantal klanten niet kan worden behouden. Het voordeel van betere dienstverlening naar 

opdrachtgevers toe leidt ook werkelijk tot extra omzet (door nieuwe klanten). Ongeveer 1 op de 3 is 

zelfs van mening dat zonder de samenwerking het bedrijf niet eens meer had bestaan (zie figuur 3.4).

Samenwerking levert voordelen op, desondanks ervaart men niet dat de werkdruk in de eigen 

organisatie sinds de samenwerking is afgenomen. Een samenwerkingsverband impliceert dat er 

aandacht aan processen wordt besteed. De interne organisatie moet wel worden aangepast aan de 

veranderende omstandigheden.

Figuur 3.4 Effecten van de samenwerking
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Samenwerking zal verder toenemen
‘Samenwerking komt in de logistiek moeilijk van de grond’ is een vaak gehoorde stelling. Toch vindt 

twee op de drie logistiek partners dat bedrijven veel meer zouden moeten samenwerken, los of in 

een meer formele vorm. Dat zou de sector vooruit kunnen helpen. Daarbij verwachten bedrijven dat 

de zwakke financiële positie van veel bedrijven in de sector en de economische situatie de 

toenadering tot samenwerking verder zal stimuleren.

Leren van de kennis van collega’s op voorhand onderschat

Logistiek dienstverleners geven aan vooral veel geleerd te hebben van de kennis die hun partners 

inbrachten in de samenwerking. Ook de verfrissende aanpak en visie van de partners was leerzaam. Veel 

logistiek partners hadden vooraf niet gedacht continu te kunnen leren van elkaar. Evenzo heeft de 

samenwerking veel meer stimulerend gewerkt dan vooraf gedacht. Tevens blijkt het wederzijds 

vertrouwen (een veel genoemde valkuil) in de praktijk mee te vallen. Bovendien blijkt de kracht van de 

samenwerking uit het feit dat men ook in tenderprocessen veelvuldig samen optrekt.
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Verzakelijking in de relatie met opdrachtgevers heeft geen 
effect op omgangsvorm tussen logistieke partners
Logistieke partners zijn vrij positief over het nakomen van afspraken. Bijna 60% geeft zelfs aan dat 

samenwerkingspartners zich altijd aan de afspraken houden. Bijna niemand geeft aan dat 

samenwerkingspartners zich niet aan de afspraken houden! Men ziet nauwelijks een verzakelijking in 

de relatie met de samenwerkingspartner. Dit in tegenstelling tot de relatie met de opdrachtgever 

waarin die verzakelijking duidelijk wel optreedt.

Figuur 3.5 Ervaring in de omgang met partners
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Ruim 85% is het ermee eens dat niemand in het samenwerkingsverband ondergeschikt is!

Kwaliteit van dienstverlening belangrijkste selectie criterium 
partner
Logistiek dienstverleners geven bij selectie van een partner aan de meeste waarde te hechten aan 

de kwaliteit van de dienstverlening. Immers, de kwaliteit van iedere partner individueel bepaalt het 

kwaliteitsimago van het totaal. Na kwaliteit komen aspecten als betrouwbaarheid en in hoeverre men 

complementair is aan elkaar. Aansluitend volgt de financiële gezondheid van het bedrijf.

Figuur 3.6 Selectiecriteria samenwerkingspartners
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Evalueren ja, performancemeting soms
Ruim 80% van de logistiek dienstverleners evalueert de samenwerking. Dit geldt zowel bij 

vrijblijvende samenwerking als ook in een samenwerkingsverband. Het gaat hierbij om te bekijken 

hoe de samenwerking verloopt en of de gestelde doelen worden gehaald. Echter, door een veel 

kleiner gedeelte (33%) wordt regelmatig een performancemeting gedaan en wordt er actief gezocht 

naar verbeterpunten. Juist op deze wijze is winst te behalen door de samenwerking verder te 

ontwikkelen.
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De belangrijkste aanbevelingen zijn:

1 Samenwerken: niet wachten op de ander, maar zelf doen!

2 Breng de samenwerking naar volgende fase: van routine naar ambitie

3 Belangrijkste winst in verdieping van de inhoudelijke communicatie

 

 

 

1. Samenwerken: 
niet wachten op de ander, maar zelf doen!
Over het algemeen ontstaat samenwerking omdat het toevallig op het pad komt. Het komt voort uit 

het netwerk en is veelal reactief ingestoken. Van de bedrijven die tot een samenwerking komen, gaat 

slechts 2 op de 10 logistiek dienstverleners actief op zoek naar een samenwerkingspartner. Weer de 

helft van deze bedrijven heeft moeite een geschikte partner te vinden. Voor de bedrijven die dit als 

drempel ervaren; spreek het uit en zoek de assistentie, bijvoorbeeld bij je brancheorganisatie. 

Initiatieven tot samenwerking komen doorgaans pas tot stand na een vraag van de opdrachtgever. 

De samenwerking wordt voornamelijk opgericht om de gewenste dienstverlening te kunnen 

organiseren. De kunst is om pro actief, en dus vroegtijdig, voorgesorteerd te zijn op die klantvraag 

(zie figuur 4.1). 

Een eerste stap: blijf goed op de hoogte van de (veranderende) logistieke behoefte van de 

opdrachtgever. 
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Figuur 4.1 Hoe is de samenwerking ontstaan?
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Logistiek dienstverleners zijn enthousiast over de wijze waarop onderling wordt samengewerkt.  

Men bevestigt dat er een beeld bestaat dat samenwerking moeilijk van de grond komt. De ervaring 

is echter dat het optuigen van samenwerking sneller gaat dan men vooraf inschatte. Een opvallend 

positieve meevaller is de waardevolle kennisdeling die ontstaat als gevolg van de samenwerking. 

Men is vaak onder de indruk van de kennis en kunde bij collega’s en waardeert de meerwaarde die 

ontstaat tijdens de samenwerking.

Als je denkt over samenwerking, niet denken maar gewoon doen! 
Ga niet zitten wachten tot een ander de eerste stap zet,  

maar zet hem zelf.

2. Breng de samenwerking naar volgende fase:  
van routine naar ambitie
De doorstroming van ‘geen samenwerking naar losse samenwerking’ en van ‘losse samenwerking 

naar samenwerkingsverband’ vindt momenteel gering plaats. Dat betekent niet dat er geen 

uitbreiding is van de bestaande samenwerking. Logistieke partners geven juist aan in de afgelopen 

tijd intensiever te zijn gaan samenwerken. Bijna de helft verwacht in de (nabije) toekomst de samen-

werking verder uit te breiden. Een derde verwacht dit zelfs binnen 1 jaar te doen (zie figuur 4.2).

Figuur 4.2 Uitbreiden van samenwerking
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De uitbreiding van de samenwerking is voornamelijk (operationeel) gericht op verbreding van de 

dienstverlening door het aanboren van nieuwe markten, toevoegen van volume en uitbreiden van de 

geografische dekking. Een enkeling wil de samenwerking op het gebied van ICT vergroten of meer 

gezamenlijk gaan investeren. Bijvoorbeeld Ploeger Logistics, Peter Appel Transport en Post-Kogeko 

verzorgen samen de dagverse distributie van Bakkersland, waarbij ze gebruik maken van een 

gezamenlijk ontwikkeld transportmanagementsysteem7. En juist door gezamenlijke investeringen (in 

kern- of niet-kern activiteiten) ontstaan kansen die de samenwerking een meer strategische richting 

kunnen geven. Er moet meer ambitie uitgaan van de wijze waarop men de bestaande samenwerking 

wil verbeteren.

7Uit “Transport en Logistiek” nummer 7, 4 april 2013
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Inkoop kan meer gezamenlijk
In praktijk investeert ongeveer 3 op de 10 logistieke partners ook werkelijk gezamenlijk. Men 

investeert voornamelijk in automatisering (ICT). In mindere mate wordt ook gezamenlijk geïnvesteerd 

in materieel, bedrijfsvoering en medewerkers. Bijna twee op de drie bedrijven geeft aan meer op 

inkoop te willen gaan samenwerken. 

Stelling over gezamenlijke inkoop

Ruim 60% is het ermee eens dat gezamenlijke inkoop nog veel te weinig plaatsvindt!

Meer aandacht voor gezamenlijke marketing
In een sector waarbij steeds meer nadruk wordt gelegd op toegevoegde waarde speelt marketing 

een belangrijke rol. De meerderheid van de bedrijven die in een samenwerkingsverband opereert, 

geeft aan dat gezamenlijke marketing door een gedeelde formule de samenwerking krachtiger 

maakt. Onder bedrijven die in een losse samenwerking actief zijn, ligt de verwachting nog hoger. Dit 

biedt dus kansen voor de profilering van ieder individueel bedrijf, alsmede van de groep in totaliteit.

Kies voor ambitie; dus van (operationeel) doen  
naar (tactisch en strategisch) denken.

3. Belangrijkste winst:  
verdieping van de inhoudelijke communicatie
In de samenwerking is de communicatie tussen partners het belangrijkste verbeterpunt (zie figuur 

4.3). Het gaat dan niet zozeer om de frequentie van de communicatie, maar juist om wat er 

inhoudelijk gecommuniceerd wordt. De agenda moet worden bepaald met onderwerpen die de 

ontwikkeling naar de toekomst betreffen. Hiermee zal de bestaande samenwerking qua continuïteit 

worden geborgd. Wel is duidelijk dat de frequentie van de communicatie in een 

samenwerkingsverband hoger ligt dan bij losse samenwerking. 

 

Overige aspecten die voor verbetering in aanmerking komen zijn de mate waarin partners 

transparant zijn naar elkaar en rekening houden met de verschillen in bedrijfscultuur. Als laatste 

wordt ook vertrouwen, de belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle samenwerking, genoemd. 

Ongeveer 1 op de 3 logistieke partners draagt dit punt aan.

Figuur 4.3 Verbeterpunten in de samenwerking
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Elkaar zien is niet voldoende.  
De agenda bepalen, daar gaat het om, dus ook hier geldt:  

van samen doen naar samen denken.
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