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Bij PwC in Nederland werken ruim 4.300 mensen met elkaar samen vanuit  
12 vestigingen. PwC Nederland helpt organisaties en personen de waarde te 
creëren waarnaar zij op zoek zijn. Wij zijn lid van het PwC-netwerk van firma’s  
in 157 landen met meer dan 184.000 mensen. Wij zien het als onze taak om 
kwaliteit te leveren op het gebied van assurance-, belasting- en adviesdiensten. 
Vertel ons wat voor u belangrijk is. Meer informatie over ons vindt u op  
www.pwc.nl
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Inleiding

De samenleving wordt door nieuwe technologische mogelijkheden steeds digitaler.  
Dit heeft verstrekkende gevolgen voor bestaande bedrijfsmodellen. Het leidt zelfs tot het 
einde van traditionele organisaties. Denk aan de recente ontwikkelingen bij Polare en  
Free Record Shop.

Voelt de traditioneel door assets beheerste transport & logistieksector ook de noodzaak 
van een ketenbrede digitale transformatie? 

Elke schakel in de complexe vervoersketen is informatiegevoelig. De keten- en 
marktverhoudingen worden nu en in de toekomst bepaald door of men toegang heeft tot 
digitale netwerken en daar informatie uit weet te halen waarmee concurrerend voordeel 
kan worden behaald door costleadership, een duurzame bedrijfsvoering, een flexibele 
organisatiestructuur en een slimme(re) netwerkregie. 

Informatie is de voedingsbodem en smeerolie van de vervoersketen - en daarmee is het 
proces van het verzamelen, delen, verwerken en verrijken van data een kerncompetentie 
van de logistieke onderneming geworden. Deze ontwikkeling vraagt van alle in de sector 
actieve ondernemingen structurele aanpassingen van hun digitale huishouding. 

Bedenk dat de uitvoeringsagenda voor de Topsector Logistiek alle activiteiten beslaat 
waarmee de ambitie gerealiseerd wordt om ervoor te zorgen dat Nederland in 2020  
een internationale toppositie heeft (1) in de afwikkeling van goederenstromen,  
(2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten, en (3) als land met 
een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke 
bedrijfsleven.

Eén van de eerste en belangrijkste actiepunten op deze agenda betreft het zogenoemde 
Neutraal Logistiek Informatie Platform. In 2020 communiceren (alle) bedrijven en 
overheden op gestandaardiseerde wijze onderling en met elkaar via het Neutraal Logistiek 
Informatie Platform. Een doelstelling die eenvoudig is geformuleerd, maar een zeer hoge 
mate van digitalisering bij alle betrokken partijen binnen de supply chain vereist. Een mate 
van digitalisering die nog lang niet alle partijen hebben bereikt. Het Neutraal Logistiek 
Informatie Platform biedt grote voordelen op het gebied van optimalisatie en efficiency, 
maar kent ook uitdagingen op het gebied van integriteit en privacy. 

Wij nemen de sector dan ook de digitale pols. In de afgelopen maanden hebben we 
diverse Nederlandse ondernemingen uit de logistieke top gesproken over hun visie op 
digitalisering en waar of ze naar hun mening nu staan en waar ze willen staan. Aan de 
hand van de uitkomsten van dit kwalitatieve onderzoek is een volwassenheidsmatrix 
opgesteld. Met de voorbeelden van uw collega’s willen wij u graag inspireren. 

Alles bij elkaar bieden wij u een praktijkgerichte handleiding bij de digitale transformatie 
van uw onderneming. Veel inspiratie en leesplezier toegewenst. 

Isis Bindels, 
Voorzitter sectorgroep  
Transport & Logistiek 
van PwC Nederland 

‘Het bedrijfsleven kan 
jaarlijks 675 miljoen 
euro besparen door 
vrachtgegevens volledig 
te digitaliseren. Dit 
stellen Beurtvaartadres, 
verladersorganisatie 
EVO en Transport en 
Logistiek Nederland 
(TLN).’

5Op weg naar digitale volwassenheid



6 PwC

1. De digitale transitie 

1.1  Over het onderzoek 
In de afgelopen maanden hebben adviseurs en accountants 
van de Transport & Logistiek-groep van PwC interviews 
afgenomen met vertegenwoordigers van diverse logistieke 
ondernemingen, over hun visie op digitale transformatie 
en hoe ver hun ondernemingen daarmee zijn. De 
respondenten zijn bestuurder of algemeen manager 
van multimodale transportbedrijven en logistieke 
dienstverleners. 

We hebben gekozen voor een aanpak waarbij we de 
uitkomsten van de interviews naar drie segmenten hebben 
gerangschikt. We hebben gevraagd naar de beleefde 
effecten van digitalisering op de waardeketen, welke 
stappen daarin door respondenten tot dusver zijn genomen 
en welke ambities men koestert (1. Waardeketen). De al 
gerealiseerde en nog verwachte effecten van digitalisering 
op de productpropositie en toekomstige ontwikkelingen 

op dit terrein (2. Productpropositie) zijn in kaart gebracht, 
en we hebben gekeken in hoeverre deelnemers de digitale 
mogelijkheden gebruiken (en nog zullen gebruiken) om 
hun marktbewerking te innoveren en daarmee de time to 
market te verkorten (3. Go to market). 

Voor elk van de drie segmenten is door de onderzoekers 
een schaal ontwikkeld van volwassenheidsniveaus op 
weg naar volledige toepassing van digitalisering. Met 
dat laatste wordt bedoeld dat voor het bewuste segment 
optimaal gebruik wordt gemaakt van beschikbare digitale 
technologieën om concurrentievoordeel op te bouwen en 
dat men kan voldoen aan de hoogste eisen die door markt 
en keten worden gesteld aan de digitalisering. 

1.2  Het algemene beeld
De noodzaak van digitale transformatie is bijna bij alle 
deelnemende bedrijven een topic. Slechts een enkeling 
moet nog overtuigd worden van het belang om gelijke tred 
te houden (of beter nog: een voorsprong op te bouwen) 
met de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in 
de keten, de markt en producten. Wel valt op dat men in 
overgrote meerderheid nog versnipperd bezig is; er is geen 
integrale visie op de eigen digitale transformatie. Dit mag 
geen verbazing wekken, want vrijwel alle respondenten 
geven aan dat de afgelopen jaren van economische crisis en 
vraaguitval de meeste aandacht is uitgegaan naar ‘digitale 
lapmiddelen’ – oplossingen die direct moeten bijdragen aan 
resultaatverbetering en kosteneffectiviteit.

‘Door beschikbare data te analyseren  
en te benutten zijn we er het afgelopen  
jaar in geslaagd om het rijgedrag van  
onze chauffeurs zo aan te passen dat  
we procenten op ons brandstofverbruik 
hebben kunnen besparen. Let wel, dat  
is 5 procent op miljoenen liters.’ 

Een gemiddelde digitale volwassenheid  
van 2 op een schaal van 5
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Nu zijn sommige bedrijven daarin ook succesvol. Er zijn 
diverse voorbeelden waarbij digitale initiatieven voor 
opmerkelijke resultaten hebben gezorgd.
 
Maar het sectorbrede beeld is dat men ad hoc digitaal 
transformeert. Vaak genoemde drempels zijn de nog 
niet voltooide afschrijvingstermijn van legacy-systemen, 
twijfel over de slagvaardigheid van de aangeboden 
‘out-of-the-box’ IT-middelen en het vermogen om het 
complexe speelveld van tegelijkertijd acterende mega- en 
technotrends te kunnen overzien en het ontbreken van 
overtuigende businesscases in de Nederlandse logistieke 
keten ter inspiratie. Daarnaast is er in de nu eenmaal van 
nature conservatief getoonzette bedrijfsculturen van veel 
logistieke (familie)ondernemingen veel ruimte voor het 
tegengeluid van non believers. Veel gehoorde opmerkingen 
uit deze hoek: ‘in transport blijft het altijd gaan om 
assets’, ‘het gaat om relaties, niet om digitalisering en: 
‘digitalisering is mooi, maar waarvoor moet je kiezen?’. 

Al met al blijkt dat de digitale transformatie van de 
transport & logistiekketen in Nederland de puberteit 
is ontgroeid. Er zijn meer trendvolgers (followers) 
en achterblijvers (laggards) dan trendsetters (early 
adaptors). Logistieke dienstverleners met veel directe 
consumentcontacten zijn veel verder op weg naar digitale 
volwassenheid dan hun collega’s in een B2B-setting.

De respondenten hebben ook hun ambitie aangegeven. 
Trots zijn de eerste resultaten behaald en de basis 
gelegd, maar de ambities reiken verder. De op asset- 
en capaciteitgedreven industrie zoekt niet direct de 
ambitie naar een volledige digitale transformatie op alle 
segmenten. De mega- en technotrends vragen – zo zien  
we in andere industrieën (denk aan de retail) – veelal  
wel om rigoureuze strategiewijziging. De uitgesproken 
ambities zijn in het algemeen voorzichtig en de veelal  
lean georganiseerde logistieke ondernemer investeert  
eerst in de kwaliteit van de medewerker om de stap te 
kunnen maken. 

1.3   Digitalisering in de waardeketen,  
op weg naar end-to-end-integratie

De meeste digitale initiatieven concentreren zich op 
het verbeteren van de informatie-uitwisseling in de 
supply chain. De nadruk hierbij ligt op het behalen van 
kostenvoordelen binnen de eigen waardeketen. Er zijn 
wel aanzetten om de digitale ketensamenwerking met 
partijen buiten het eigen netwerk te verbeteren, maar deze 
zijn vooral ingegeven door een specifieke klantvraag en 
niet altijd door de ambitie om een gezamenlijke win-win 
situatie te creëren. Ook wordt nog nauwelijks gekeken naar 
welke digitale technologieën zoal beschikbaar zijn en in 
hoeverre deze de eigen ketenactiviteiten zouden kunnen 
ondersteunen.

‘Beweegt u niet, de wereld wel.’ 

Waardeketen

Een gemiddelde digitale volwassenheid  
van 2 op een schaal van 5
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Ambitie volwassenheidsniveau - per bedrijf
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Uit hiervoor weergegeven spreidingsdiagram blijkt dat 
de meeste initiatieven in dit segment zich concentreren 
op het digitaal verzamelen en interpreteren (digitaal 
meten en managen) van sectorgegevens voor een zo goed 
mogelijke inzet van vervoersmodaliteiten. Daarnaast zijn 
er veel activiteiten in het vervolgtraject: het gebruiken 
van digitale instrumenten om ketenpartijen te integreren 
en zo efficiencyvoordelen voor alle betrokken schakels 
te incasseren. Het versterken van de ketenpropositie 
krijgt nog relatief weinig aandacht en slechts een enkel 
bedrijf zegt klaar te zijn voor een volledig gedigitaliseerde 
informatieoverdracht binnen de keten. De sterkste 
partij in de keten bepaalt veelal de standaarden en 
mate van automatisering. Dat is niet altijd de logistieke 
dienstverlener.

De meest voorkomende digitaliseringtrajecten in de 
waardeketen betreffen de volgende onderwerpen:
•   Tracking & tracing. Bijna alle geïnterviewde bedrijven 

bieden klanten de mogelijkheid om op een portal 
online een uniek (order)nummer in te toetsen en zo 
de voortgang van hun transport in de keten te kunnen 
volgen. Dit wordt inmiddels als een commodity 
beschouwd. Uitgesproken ambities: realtime en foutloos 
informatie kunnen aanleveren; koppeling met ERP-
systemen van klanten realiseren; functionaliteiten 
webportal uitbreiden. 

•   Boordcomputers zijn gemeengoed, maar vragen om 
een hoge investering en maken bedrijven afhankelijk 
van één oplossing en één leverancier. De installatie in 
gecharterde vervoersmodaliteiten is lastig en sommige 
systemen zijn weinig gebruiksvriendelijk. Uitgesproken 
ambitie: inzet van mobiles als (goedkoper) alternatief 
door gebruik te maken van apps.

•   Scanning inkoopfactuur. De meeste logistieke bedrijven 
in het onderzoek maken gebruik van scantechnieken om 
inkomende facturen te digitaliseren en met automatische 
tekstherkenning te koppelen aan het ERP-systeem. 
Uitgesproken ambities: automatiseren van matching, 
goedkeuringstraject en koppeling aan ERP-systeem.

•   Point-to-pointkoppelingen. Nog niet alle respondenten 
maken gebruik van EDI-koppeling om data (zoals 
orders en orderbevestigingen) uit te wisselen met 
klanten en ketenpartners. De investering per klant is 
hoog, zeker als maatwerk vereist is. Bovendien eist 
het beheer van de koppelingen veel tijd, waardoor 
de interne IT-staf soms capaciteit te kort komt voor 
andere optimalisatietrajecten. Uitgesproken ambitie: 
ontwikkelen mobilesplatform als alternatief voor EDI. 

 

Daarnaast kwamen in enkele gevallen de volgende vormen 
van digitalisering naar voren:

Dashboards voor klanten
Logistieke dienstverleners zijn momenteel vooral gericht op 
het aanleveren van (ruwe) data aan klanten door middel 
van overzichten in Excel en in een enkel geval via een 
portal. De klanten hebben echter behoefte aan informatie. 
Logistieke dienstverleners kunnen het verschil maken door 
klanten te voorzien van managementrapportages (KPI’s) 
die ontsloten worden via onlinedashboards. Bij voorkeur 
moet de klant de onderliggende informatie ook verwerken 
(via een interface) in de eigen rapportagesystemen. 
Informatie die interessant kan zijn om te delen met 
klanten:
•  tijdigheid van de dienstverlening (betrouwbaarheid),
•  duurzaamheidscijfers zoals de CO2-uitstoot,
•   afhandeling van klachten en incidenten 

(klanttevredenheid).

Een van de bedrijven die wij gesproken hebben, heeft 
een dergelijke dashboard voor klanten al geïntegreerd 
in zijn klantportal. Deze vorm van transparantie is de 
klanttevredenheid ten goede gekomen.

Big data
Een ander bedrijf heeft bij een potentiële klant historische 
data opgevraagd van hoe de klant het transport zelf 
heeft uitgevoerd. Door deze te analyseren en te koppelen 
aan eigen data heeft men gesimuleerd hoe de logistieke 
dienstverlener het transport uitgevoerd zou hebben. Zo 
kon men vanuit de data de klant aantonen en overtuigen 
hoeveel men zou besparen als zij het transport zouden 
uitvoeren.

‘Logistiek dienstverleners kunnen door het optimaal 
benutten van big data de zoekmachines van de echte 
wereld worden. Bovendien verhoogt big data onder andere 
de operationele efficiency van logistieke dienstverleners, is 
de conclusie van DHL in een trendrapport over toepassen 
van big data binnen de logistiek.’

Mobiel
Wij verwachten dat de trend van apps voor mobiele 
apparaten ook de nodige impact zal hebben op de 
logistieke sector. Traditionele boordcomputers zullen 
vervangen worden door tablets, smartphones of kruisingen 
daarvan (phablets). De investering in deze apparaten zal 
veel lager zijn dan de boordcomputer, de functionaliteit 
en de gebruikersvriendelijkheid is beter. Bovendien zit het 
apparaat niet vast aan één vrachtwagen of één chauffeur, 
waardoor het inzetten ervan flexibeler wordt. Ook de 
ontwikkeling van apps zal leiden tot een nieuwe manier 
van informatiedeling binnen de supply chain.

‘Tegenwoordig maken we ons 
meer zorgen over het uitvallen 
van onze datakoppelingen dan 
over de ERP.’ 
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Paperless logistic value chain
De sector is van oudsher gewend om vooral op papier te 
werken. Vrachtbrieven, verkoopfacturen, inkoopfacturen, 
pakbonnen, douanedocumenten, orderbevestigingen, 
etc. worden allemaal in papieren vorm uitgewisseld. We 
zien al initiatieven om vrachtbrieven te scannen als pdf 
en deze vervolgens te delen (via portals) met de klant. 
Dit betreffen veelal scans zonder tekstherkenning. Een 
bedrijf experimenteert momenteel met het scannen van 
vrachtbrieven met OCR-tekstherkenning om zo ook 
de klant te informeren bij bijzonderheden. Enterprise 
content management systemen, zoals SharePoint van 
Microsoft, stellen bedrijven in staat digitale dossiers 
via geautomatiseerde workflows te ontsluiten. In plaats 
van hardcopydossiers te gebruiken zouden logistieke 
dienstverleners alle benodigde documenten digitaal 
kunnen opslaan, inclusief metadata. Dat laatste maakt  
het dan mogelijk om deze informatie gemakkelijk en snel 
terug te vinden, te analyseren en erover te rapporteren.  

1.4 Productpropositie 
Beschikbare doorbraaktechnologieën zorgen al voor 
grote veranderingen in de keten en vragen van logistieke 
dienstverleners een heroriëntatie op hun toegevoegde 

waarde in de keten en een aanpassing van hun propositie 
in dienstverlening en op productniveau. E-commerce heeft 
gezorgd voor het opbloeien van retourlogistiek en het 
verfijnen van de logistieke stromen. 3D-printing staat voor 
een doorbraak en de mogelijkheid om aan de hand van een  
digitale blauwdruk in beginsel elk product ter plekke te kunnen 
printen, zal voor vraaguitval in de logistieke keten zorgen. 

Momenteel zien we dat logistieke dienstverleners 
digitalisering inzetten om additionele functionaliteiten 
toe te voegen aan hun producten en diensten. Hieronder 
hebben we hiervan een aantal voorbeelden benoemd:
•   Onbemande warehouses: inslag, opslag en uitslag 

waarbij geen of nog minimaal menselijk ingrijpen nodig is. 
•   Onbemande kranen: terminals die gebruikmaken 

van kranen die niet meer bemand zijn en dus volledig 
digitaal worden aangestuurd. 

•   Geofencing en routefencing: stellen logistieke 
dienstverleners in staat om realtime te kunnen volgen 
of vrachtwagens zich houden aan de afgesproken en 
geplande route. Indien nodig kunnen zij ingrijpen. 
Geofencing maakt het mogelijk om klanten realtime 
te informeren over de aankomsttijd wanneer de 
vrachtwagen in de buurt is van een los- of laadpunt.

Product-propositie
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De ambitie van de logistieke dienstverleners is om 
digitalisering in te zetten om de levenscyclus van een 
product of dienst te verkorten. Een aantal logistieke 
dienstverleners ziet zichzelf wel over vijf jaar volledig 
digitaal werken. Hierbij gaat vooral om het businessmodel 
waarbij men zelf geen assets meer in bezit heeft (asset 
neutral). Deze dienstverleners opereren dan als broker en 
koppelen de vraag en het aanbod aan elkaar. Men verwacht 
hierbij een volledig digitaal platform aan te gaan bieden 
aan klanten en leveranciers om informatie (data) uit te 
wisselen zonder tussenkomst van mensen. De klanten en 
leveranciers van deze logistieke dienstverleners kunnen 
dan via een geautomatiseerde interface data aanleveren 
en ontvangen of via een webportal als zij niet bereid zijn 
te investeren in een volledig geautomatiseerde interface. 
Klanten kunnen via de portal of interface vanuit de eigen 
ERP-systemen zelf de logistieke order inschieten. 

Het geautomatiseerde platform bepaalt aan de hand 
van een enorme hoeveelheid data (big data) hoe het 
multimodale transport uitgevoerd moet worden en zorgt 
er geautomatiseerd voor dat de benodigde leveranciers 
(wegtransporteurs, binnenvaart-/zeevaartrederijen, 
treinvervoerders, luchtvervoerders) aangestuurd worden. 
Leveranciers leveren gestructureerde en ongestructureerde 
data aan vanuit verschillende bronnen aan om dit mogelijk 
te maken (boordcomputers, mobile devices, apps, ERP-
systemen, etc.). 

Klanten kunnen dan vanuit één portal (realtime) het 
transport volgen, documenten opvragen (bijvoorbeeld 
vrachtbrief), de CO2-uitstoot inzien, inzicht krijgen in de 
kosten, etcetera. Deze brede informatievoorziening voor 
de klant zorgt ervoor dat hij inzicht heeft in het logistieke 
gedrag en niet alleen de kosten. 

1.5   Web marketing en online verkoop  
zijn de toekomst (go to market)

De vooral op een tendermarkt actieve logistieke partijen 
hebben een (begrijpelijkerwijs) nog traditionele manier 
van marktbenadering. Dit wordt versterkt doordat 
merkbeleving in de logistieke sector maar een beperkte 
meerwaarde heeft. Iedereen erkent de noodzaak van 
een geïntegreerde on- en offlinemarketingstrategie, 
maar twijfelt over hoe deze in te vullen. Men is dan ook 
terughoudend om digitalisering en technologie in te zetten 
om de marktinspanningen effectiever te maken en de 
relatie met de klant aan te halen. 

De meeste initiatieven op dit vlak blijven nog hangen op 
het niveau van webpresence; zichtbaarheid op internet. 
Niet verwonderlijk, gezien het feit dat het merendeel 
van de deelnemende bedrijven aangeeft niet over een 
uitgebreid CRM-systeem te beschikken ter ondersteuning 
van relatiemanagement. Iets wat in andere sectoren 
gemeengoed is.

Een voorhoede houdt zich inmiddels ook met 
webmarketing bezig, het benutten van onlinekanalen 
(Google SEO, app-stores) en social media (Facebook, 
Twitter, YouTube etcetera) om de eigen dienstverlening 
en organisatie te verkopen aan klanten, prospects en 
alle overige betrokkenen. Daadwerkelijke onlineverkoop 
gebeurt mondjesmaat, en diensten als onlineleveranties 
zijn een uitzondering. 

Overige observaties; 
•   De website wordt nog vooral ingezet als drager van 

informatie over het bedrijf en de producten en als 
wervingstool voor nieuw personeel. Minder dan de helft 
biedt ruimte voor transacties met klanten, en slechts 
zeven procent biedt een functionaliteit als supplier portal, 
inzicht in ladingen of vervoerscapaciteit.
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Go-to-market
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zoals Google, YouTube,  
app stores, Twitter

Organisaties verkopen 
via online kanalen, web 

shops, app stores,  
veilingen, e.d.

Als producten
digitaliseren worden 

producten/diensten ook 
digitaal aangeboden. 

Huidig volwassenheidsniveau - gemiddeld

Ambitie volwassenheidsniveau - gemiddeld

Huidig volwassenheidsniveau - per bedrijf

Ambitie volwassenheidsniveau - per bedrijf

Geen 
digitalisering

Zichtbaar  
op het web

Web 
marketing

Web/online 
verkoop

Online 
leveren
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‘Wij zijn momenteel in  
gesprek met de provincie 
en het havenbedrijf om 
onbemande voertuigen 
in te gaan zetten voor het 
wegtransport in gebieden 
waar het minder druk is.’

 •   De integratie van de website met social media is 
opvallend laag. Een minderheid van de ondervraagde 
bedrijven zegt social media vooral als bedreigend te 
ervaren; ze zouden vooral aan ontevreden klanten en 
medewerkers een podium bieden. De rest erkent de 
potentie, maar worstelt met hoe je dit instrument moet 
inzetten in een B2B-omgeving. 

 
Logistieke dienstverleners hebben dus veel moeite om de 
digitale snelweg op een juiste manier in te zetten om de 
marktbenadering te versterken. De stap naar internet is 
inmiddels wel gezet door alle bedrijven die wij in het kader 
van dit onderzoek gesproken hebben, klein en groot. De 
invulling en daarmee het rendement daarvan verschilt. De integratie van de website met sociale media is opvallend 

laag. De verklaring hiervan ligt in het feit dat er ook weinig 
gebruik wordt gemaakt van sociale media. Opvallend is de 
houding ten opzichte van sociale media zoals Facebook en 
Twitter. Een minderheid van de  bedrijven ziet het vooral 
als een bedreiging die niet te beheersen is. Ontevreden 
medewerkers of misschien zelfs  ontevreden klanten 
zouden via een dergelijke publiek kanaal kunnen zorgen 
voor een negatieve sfeer of commotie. Het merendeel van 
de bedrijven onderkent wel de potentie van sociale media, 
maar zij hebben moeite met hoe je dit inzet in de business 
to business benadering. De welbekende succesverhalen van 
sociale media bevinden zich toch vooral op het vlak van  
business to consumer bedrijfsmodellen. 

Percentage Gebruikt de website voor

93% Bedrijfsinformatie/profiel

93% Diensten

47% Customer portal

7% Supplier portal

0% Webshop

100% HR werving

0% Integratie met sociale media

7% Testimonials
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2.  Digitale transformatie en het 
benutten van technologie

De uitkomsten van de in het vorige hoofdstuk 
gepresenteerde onderzoek maken duidelijk dat Nederland 
Distributieland een digitale slag maakt en verder 
wil maken. Niet alleen om aansluiting te houden bij 
ontwikkelingen in de keten en de markten, maar ook om als 
onderneming waarde te kunnen blijven toevoegen en dus 
concurrerend te blijven. De vraag is of de slag voldoet en de 
spreiding van initiatieven en mate van samenhang maakt 
ons enigszins bezorgd.

2.1  Strategisch belang 
Om in het snel veranderende speelveld succesvol te 
kunnen (blijven) zijn, moeten individuele logistieke 
ondernemingen op ten minste vijf strategische terreinen 
excelleren:
•   cost leadership (om de door margedruk en 

overcapaciteit gevoede prijsconcurrentie te weerstaan en 
voldoende investeringsruimte te kunnen vrijmaken); 

•   rendement in plaats van volume (winstgevendheid is 
belangrijker dan omzetgroei *);

•   flexibiliteit (de organisatie, haar positie in de keten en 
producten moeten mee kunnen bewegen met de tijd- en 
marktomstandigheden en technotrends); 

•   reactiesnelheid (de onderneming moet in realtime het 
antwoord klaar hebben op veranderingen in de zakelijke, 
maatschappelijke en technologische omgeving); 

•   transparantie (operationele transparantie, 
maar ook over de eigen footprint, efficiency en 
leveringsbetrouwbaarheid). 

Dit alles vergroot de noodzaak van een digitale 
transformatie. Want om kosteneffectief, winstgevend, 
flexibel, alert en transparant te kunnen zijn, moet de 
onderneming in een veilige omgeving informatie kunnen 
delen met klanten, ketenpartners en eindgebruikers en 
excelleren in dataverzameling, data-analyse en datadeling. 
Daarnaast moet ze – sneller dan haar concurrenten – in 
staat zijn om nieuwe technologieën te adapteren en 
implementeren. 

2.2   De waarde van de technologische 
mogelijkheden; SMAC 

Nu zijn logistieke bedrijven in overgrote meerderheid 
al een paar stappen op weg, zo blijkt uit ons onderzoek. 
Maar ook kan geconcludeerd worden dat de wijze waarop 
– veel bedrijven verschuilen zich nog achter de digitale 
muren van hun oude systemen en zijn terughoudend met 
informatiedeling – anders moet. Ze moeten de digitale 
deuren helemaal open gooien om effectief te digitaliseren. 

Maar hoe moet de nieuwe digitaliseringstrategie er dan uit 
zien? Welke ICT-architectuur past bij mijn onderneming 
en welk verandertempo kunnen we aan? Deze en andere 
vragen worden relevant, zodra het besluit is genomen om 
digitaal te transformeren. 

Het door digitaliseringdeskundigen en kenners van de 
transport & logistieksector van PwC ontwikkelde SMAC-
model biedt houvast. Een ICT-architectuur, gebaseerd 
op de aanwezigheid in de cloud (C) als platform voor 
een optimale inzet van social media (S) en mobiele 
communicatieapparatuur (M) en een intelligente, snelle 
en de eigen databestanden overstijgende analyse van data 
(A). SMAC geeft uw digitale transformatie richting en 
vergemakkelijkt een stapsgewijze overgang. 
 

Kies voor een geïntegreerde aanpak

*   Voor 2014 en 2015 wordt sectorbreed respectievelijk een volumegroei van 1,4 %en 1,8 % verwacht, becijfert het ING Economisch 
Bureau in het kwartaalbericht Transport & Logistiek (maart 2014). Maar de tarieven blijven door verregaande versnippering en 
budgetdruk achter bij deze groei.
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In Nederland worden jaarlijks 450 miljoen vracht-
bewegingen administratief verwerkt. De afhandeling 
van al deze transacties gebeurt nog deels handmatig 
en vraagt dubbel werk door een gebrek aan 
standaardisatie. De kosten per transactie zijn dan ook 
6,21 euro* gemiddeld. 

Door deze afhandeling volledig te digitaliseren kan 
een jaarlijkse besparing tot maximaal 675 miljoen 
worden gerealiseerd tegen minimale investeringskosten 
voor de branche. Mits alle ketenpartners een digitale 
koppeling hebben met een universeel (cloud) platform 

voor een ketenbrede matching en afhandeling van 
gedigitaliseerde vrachtdocumenten. 

Initiatieven op dit vlak, zoals het Neutraal Logistiek 
Informatie Platform (NLIP) en TransFollow, zijn 
tot dusver maar beperkt succesvol geweest door 
het ontbreken van nationale standaarden en 
afdoende beveiligde digitale koppelingen. NILP 
heeft als doelstelling met apps functionaliteit en data 
gemeenschappelijk in de keten te gebruiken.

* bron: EVO, TLN ea
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2.3  S = Sociale Media 
Facebook, Twitter en andere user generated social 
media bieden de logistieke sector de digitale omgeving 
om tegen relatief lage investeringen de relaties met 
ketenpartners, klanten en eindgebruikers aan te halen 
en een alternatief productiviteitsplatform te creëren. 
Het stelt de logistieke dienstverlener de vraag een 
‘brand’ te zijn. Dat vraagt een communicatiestrategie. 

Het aanmaken van een eigen Facebook- of Twitterpagina 
biedt de kans om het zelfbeeld te toetsen aan wat 
de omgeving vindt en aan reputatiemeting te doen. 
Door op deze manier continu de vinger aan de pols te 
houden van de bekende (en onbekende) achterban, 
wordt de communicatie met medewerkers en overige 
stakeholders intiemer en krijgt men tijdig indicaties 
van voor de producten en dienstverlening relevante 
ontwikkelingen. De aldus verzamelde informatie biedt 
ook weer de mogelijkheid om klantspecifieke oplossingen 
te ontwikkelen en aan te bieden. Ook zullen social media 
alternatieve marktplaatsen worden. De op zijn gemak 
gestelde consument en naar verwachting snel volgende 
zakelijke klant wil op een transactieplatform een ruime 
keuze hebben in op zijn of haar persoonlijke situatie 
afgestemde vervoersoplossingen en een stem hebben in 
prijs, tijd en mate van duurzaamheid. De koppeling van 
bijvoorbeeld de Facebookpagina aan overige systemen is 
dan een krachtig antwoord. Bovendien moeten de wensen 
van deze ‘logsumer’ on the spot en in realtime kunnen 
worden aangepast. Daarnaast bieden social media aan alle 
categorieën logistieke dienstverleners vrijwel onbegrensde 
mogelijkheden om goedkope en laagdrempelige tracking 
& tracingmodaliteiten aan te bieden en de aansluiting 
binnen het netwerk van vervoersmodaliteiten verder te 
rationaliseren. Niet alleen wordt daardoor aanzienlijke 
productiviteit- en duurzaamheidwinst geboekt, er 
worden ook forse kostenreducties geïncasseerd. Ruim 
voldoende om de investeringen in dit deel van de digitale 
transformatie dubbel en dwars terug te verdienen. Zeker 
als de aanwezigheid in social media ook wordt gebruikt 
om nieuwe logistieke specialisaties - zoals next generation 
M2C (directe levering van producent aan consument) 
en convenience logistics (lifestyle logistiek) - te helpen 
lanceren. Nu al onmisbaar voor partijen in een B2C-keten, 
hoogst actueel voor de rest van de sector.

2.4  M = Mobiles 
De beschikbaarheid van een netwerk van steeds 
slimmere smartphones, tablets of phablets (een 
kruising) met een haast onbeperkt bereik en capaciteit, 
stelt logistieke bedrijven in staat om altijd en overal 
over data te kunnen beschikken en deze te delen met 
alle klanten, medewerkers en ketenpartners. 

De rekencapaciteit van zelfs de simpelste mobiel is 
anno 2014 genoeg om een man op de maan te zetten. 
De volgende generaties mobiele computers vergroten 
de mogelijkheden nog om door middel van last-minute 
routeplanning (dynamic routing) een volgende stap te 
zetten op weg naar realtime shipping, het terugdringen van 
de foutenkans en het vergroten van de leveringszekerheid. 
Daarnaast biedt het zeer interessante mogelijkheden voor 
aanzienlijke kostenbesparingen. Veel van de bestaande 
in-cab solutions (boordcomputers) zijn al overbodig, net als 
veel van de nog gebruikte point-to-pointkoppelingen (zoals 
EDI en FTP). Toepassingen zijn vooral ook te vinden in de 
logistieke processen. De verkoopvertegenwoordiger met 
alle actuele informatie op zak. De volledige track&trace 
in de keten voor de klant, de planner, de beveiliger, de 
verlader  zichtbaar op de mobile.
De mobile zorgt voor directe registratie bij de bron (zoals 
wegen, verladen) en directe informatie waar de informatie 
wordt gevraagd. Informeren na het scannen van RF-tag, 
de QR-code, het kenteken of starten van bepaald proces 
zoals het tonen van transportdocumenten wordt versneld 
door het inzetten van mobiles. Informatie is nu beschikbaar 
waar het nodig is. De mobile is niet weg te denken bij 
de medewerker. De meest hands-on medewerker wordt 
informatiewerker.
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2.5  A = Analytics
Het gegeven dat de hoeveelheid beschikbare data in 
de supply chain elke twee jaar verdubbelt, schetst 
de uitdaging voor alle spelers in de keten om daar 
greep op te blijven houden en belangrijker nog: om 
waardevolle informatie te genereren uit dit enorm 
diverse aanbod. 

Wat al voor logistieke dienstverleners geldt, geldt nu 
ook voor de overige ketenpartijen: data-analyse is 
een kerncompetentie en is mede bepalend voor de 
concurrentieverhoudingen van morgen. Van alle logistieke 
toepassingen en (nog te ontwikkelen) specialisaties wordt 
verwacht dat ze uit de beschikbare data de juiste conclusies 
trekken met betrekking tot hun capaciteitbenutting, 
de voortgang van het proces, hun carbon footprint of 
bijvoorbeeld de status van een transport. Meerwaarde 
kun je creëren door het slimmer doorzoeken van eigen 
of publiek beschikbare databestanden en het leggen van 
voorheen ongedachte verbanden. Door de toepassing 
van big-datatechnieken ontstaan daarnaast nieuwe 
logistieke specialismen (zoals supergrid logistics) en 
biedt de mogelijkheid om een unieke klantspecifieke 
dienstverlening aan te kunnen bieden. Bijvoorbeeld 
door nieuwe patronen te ontdekken in de productie- en 
leveringscycli van opdrachtgevers en daarmee bij te dragen 
aan een voor beide partijen interessante verbetering van 
kwaliteit en een vermindering van kosten. Zeker voor de 
asset neutral logistieke dienstverlener is big data straks het 
belangrijkste waardetoevoegende instrument. De eerste 
ervaringen leert dat de basis op orde moet. Uw data en de 
kracht hier informatie van te maken is uw grootste asset 
aan het worden. De volwassenheid in het beheersen van 
de datakwaliteit is opvallend. Diverse organisaties raken 
verzand in het uitzoeken van details en de verklaring 
daarvan. Anderen beheersen de data en zijn in staat sneller 
te interpreteren en bij te sturen.

2.6  C = Cloud 
Het plaatsen en gebruiken van systemen en applicaties 
in de cloud betekent een groot efficiency- en 
flexibiliteitvoordeel voor de informatiegevoelige 
logistieke sector. 

Allereerst wordt bespaard op de aanschaf-, onderhoud- en 
beheerkosten van het eigen serverpark en op de omvang 
van de eigen IT-staf. Daarnaast biedt het meer keuze uit 
beschikbare applicaties tegen lagere (huur)kosten, meer 
flexibiliteit, en is een platform voor informatieoverdracht 
de driver voor standaardisatie. De koppeling van social 
media, mobiele informatiedragers en analyse-instrumenten 
kan op één in beginsel voor iedereen benaderbaar 
platform in de cloud. Bovendien ontstaan er cloud based 
marktplaatsen, waarop vraag en aanbod steeds meer zal 
worden gematcht en volledig gedigitaliseerde partners 
elkaar treffen. Daarnaast groeit het aanbod aan specifieke 
cloudapplicaties die opdrachtgevers ondersteunen bij het 
in eigen huis houden van (een deel van) de planning of de 
tracking & tracing. De logistieke dienstverlener geeft veelal 
aan dat door veiligheid de cloud niet altijd een optie is. De 
vraag is echter of de gespecialiseerde aanbieder van cloud 
diensten de beveiligingslat niet hoger kan leggen dan de 
ondernemer zelf?
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2.7   Succesvol naar digitale volwassenheid 
vanuit inspiratie met het SMAC-model 

De kracht van het SMAC-model is dat het de transformatie 
van een onderneming naar digitalisering in elk van de vier 
digitale pijlers in samenhang beziet en beter (uit)zicht 
biedt op te nemen vervolgstappen. 

Het PwC-onderzoek toont aan dat veel logistieke 
ondernemingen wel in één of meer pijlers actief zijn, 
maar de regie ontbreekt. Het beleid wordt bepaald door 
incidentele successen en tegenvallers. Zo hebben de meeste 
ondernemingen inmiddels wel een eigen Facebookpagina 
of een Twitteraccount, maar ontbreekt het ze aan de 
analyse-instrumenten of cloudaanwezigheid om de 
meerwaarde ervan ten volle te benutten. Of de chauffeurs 
maken gebruik van dynamic routing, maar helaas zijn de 
volgende schakels in de keten niet zover. 

Bij het vaststellen van de snelheid en de volgorde van de 
door PwC geadviseerde digitale transformatie, moet met de 
volgende overwegingen rekening worden gehouden:
•   Kies voor een stapsgewijze aanpak volgens het 

motto: think big, start small. Een succesvolle digitale 
transformatie is een evolutionair proces, waarbij de 
balans tussen marktdruk en het aanpassingsvermogen 
van de eigen organisatie en medewerkers nadrukkelijk 
moet worden bewaakt. Kleine stappen en het vieren van 
tussentijdse successen verdient dan ook de voorkeur 
boven een big bang.

•   Een succesvolle integrale inzet vraagt om een 
hoogwaardige data-analyse. Als eerste overstap 
kunnen in de cloud voldoende tools worden opgehaald 
om de benodigde stappen in de eerste jaren te 
nemen. Tijd genoeg om big data te omarmen als 
kerncompetentie van morgen.

•   Wees eerlijk en duidelijk in de in- en externe 
communicatie over doelen en tijdspad.

•   Beschouw de digitale transformatie als een 
strategische asset, en niet als een ICT-probleem.  
Dit dossier hoort in de bestuurskamer thuis.

•   Een digitale transformatie vraagt om een 
cultuurverandering en om vertrouwen van alle 
betrokken partijen. Alleen als er voldoende draagvlak 
voor is (omdat iedereen nut en noodzaak begrijpt), 
slaagt de transformatie. 

•   Een goed gestructureerde digitale transformatie 
vereist minder investeringen dan gedacht. Sterker, 
op de langere termijn (vijf jaar en meer) zullen de 
gerealiseerde kostenbesparingen een per saldo positief 
effect laten zien op de return on investment.

•   Digitale transformatie is een samenwerkingsproces. 
Wat begint op ondernemingsniveau, moet zo snel 
mogelijk uitgroeien tot een project waarbij ketenpartners 
en (grootste) klanten worden betrokken. 

•   Digitalisering herdefinieert de grenzen van uw eigen 
organisatie. Zet parallel aan de digitale transformatie 
een strategisch herstructureringtraject op. Mobiliseer en 
investeer in (middel)management om de verandering te 
realiseren.

 



Bijlage

Wilt u meer weten over digitale 
transformatie in de transport & 
logistieksector? 

mark.tesselaar@nl.pwc.com,  
senior director Risk Assurance T&L
Tel: 088 792 35 25
 
zouhair.taheri@nl.pwc.com,  
manager Risk Assurance T&L
Tel: 088 792 35 32
 
martijn.hoiting@nl.pwc.com,  
senior manager Risk Assurance T&L
Tel: 088 792 14 17
 
marc.engel@nl.pwc.com,  
senior director Advisory T&L
Tel: 088 792 15 51
 
isis.bindels@nl.pwc.com,  
partner Assurance,  
voorzitter sectorgroep T&L
Tel: 088 792 36 06

Dit rapport wordt u aangeboden  
door Transport & Logistiek-groep  
PwC Nederland 

Fascinatio Boulevard 350
3065 WB ROTTERDAM 
Tel: 088 792 00 10

Wij danken graag alle ondernemingen die belangeloos  
hebben meegewerkt aan dit onderzoek en met naam: 
•  Bas Logistics 
•  Internationaal Transportbedrijf L. van der Lee & Zonen
•  Louwman Logistics B.V. 
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•  Visbeen Transport B.V.
•  ZDH Stevedores

19Op weg naar digitale volwassenheid



© 2014 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. PwC verwijst  
naar de Nederlandse firma en kan soms naar het PwC-netwerk verwijzen. Elke aangesloten firma  
is een afzonderlijke juridische entiteit. Kijk op www.pwc.com/structure voor meer informatie. 


