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Voorwoord 

De sector zit in een uitdagende tijd. De kennis van vandaag hoeft niet meer de visie van 

morgen te zijn. Nu de transport- en logistieke sector zich naar het aanzien lijkt te 

stabiliseren, komen er weer vragen aan de orde over een toekomstvisie op de nieuwe 

realiteiten in deze dynamische branche. De schaalvergroting, de ICT-revolutie, de 

globalisering en de steeds belangrijkere regie rol van Nederland in de vervoersketen 

vragen om een nieuwe manier van denken en ondernemen. In het Nederland van 2014 

draait het vooral om snel mee bewegen met marktontwikkelingen en stilstand is per 

definitie achteruitgang. 

 

ING en TVM verzekeringen hebbende krachten gebundeld om in deze sectorstudie vanuit 

hun specifieke rol en functie te kijken naar de vervoerssector. Samen met deskundigen 

van Panteia en TLN hopen de initiatiefnemers dat deze specifieke kennis voldoende 

inspiratie geeft voor ondernemers in de vervoerssector,  waar de komende jaren ondanks 

een sterk groeiende vervoersstroom in Europa veel uitdagingen en knelpunten zullen 

opdoemen. 

 

ING en TVM verzekeringen geloven in de kracht van de Nederlandse transport - en 

logistieke sector. We willen ondernemers volgen in hun ambities en onze  uitdaging is om  

ze daarbij maximaal te ondersteunen en te faciliteren. Nieuwe samenwerkingsverbanden 

ontstaan. De concurrent van vandaag kan de partner van morgen zijn. In deze studie 

presenteren wij een aantal concrete cases van bedrijven die al op nieu we ontwikkelingen 

hebben ingespeeld. 

 

Het gaat de komende jaren meer en meer om onderscheidende visies draaien. 

Ondernemers en deskundigen die niet vastlopen in bureaucratische processen,  maar ook 

‘out of the box’ snel en flexibel kunnen meebewegen. In deze ‘netwerk’-maatschappij is er 

24/7 dynamiek. 

 

Wij hopen dat dit rapport bijdraagt aan die gezonde groei onder uitdagende 

omstandigheden. 

 

 

   
 

Machiel Bode 

Sectormanager Transport en Logistiek 

ING Nederland    

 

 

 

 

 
      

Paul Haverkamp   

Directeur verkoop en marketing  

TVM verzekeringen  
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Samenvatting 

Aan de teruggang en jarenlange stabilisatie van de transport- en logistieke markt lijkt een 

einde gekomen. Het goederenvervoer over de weg, via het spoor en over het binnenwater 

laten weer positieve groeicijfers – variërend van 0,9 tot 2,5% – zien.  

De tekenen van economisch herstel dienen zich dan wel aan, maar voor de komende jaren 

wordt uitgegaan van een structureel lagere economische groei dan in de periode van voor 

de economische crisis.  

Er is een nieuwe realiteit van laagconjunctuur ontstaan, waarbij volumefluctuaties, zowel 

positief als negatief, vaker voorkomen. Groei gaat niet meer vanzelf. 

 

Het grootste deel van de tijd gaat bij transportbedrijven op aan operationele zaken, 

waardoor strategisch nadenken over de toekomst onderbelicht dreigt te raken. Reden 

voor ING en TVM verzekeringen om aandacht te vragen voor het onderwerp Gezonde 

groei onder uitdagende omstandigheden, focus op onderscheidend vermogen via 

voorliggende sectorstudie. 

 

Om gezonde groei mogelijk te maken moeten bedrijven in de transport - en logistieke 

sector zich aanpassen aan de steeds veranderende omstandigheden. Ze moeten inzetten 

op het creëren van onderscheidend vermogen om zo toegevoegde waarde aan klanten te 

bieden. Zoeken naar deze toegevoegde waarde is cruciaal. Innovatie, ofwel vernieuwing, 

is hierbij het sleutelwoord. Innovatie is iedere bewust uitgevoerde vernieuwing gericht op 

een bepaald voordeel. Innovaties wijken af van wat al bestond. Alleen een vernieuwing is 

echter niet genoeg; er dient sprake te zijn van gerichte actie om iets te bereiken.  

 

Waarom zou een transportbedrijf innoveren? Het brengt r isico's met zich mee en het vergt 

tijd en geld. Toch is het belangrijk voor transportbedrijven om te innoveren om  enerzijds 

de huidige positie in de markt te behouden of zelfs uit te bouwen en anderzijds de 

efficiëntie in de processen te verbeteren. Bedrijven moeten continu in staat zijn om 

meerwaarde te bieden aan klanten. Doordat de vraag van klanten verandert, zal een 

transportbedrijf hierop moeten anticiperen. Verandert een bedrijf onvoldoende mee, dan 

is het risico groot dat de dienstverlening niet meer aansluit. 

In kleine transportbedrijven geldt vaak dat de ondernemer degene is die innovaties in 

gang zet of er directe invloed op uitoefent. Uit onderzoek van Panteia blijkt dat in 

ongeveer 80% van de MKB-bedrijven het de ondernemer is die innovatie in gang zet. 

 

Innovatief ondernemerschap is vernieuwend ondernemerschap. Het is gedrag gericht op 

het zien en realiseren van kansen om nieuwe producten, concepten, processen, 

organisatievormen of markten te introduceren door georganiseerde inspanningen, die 

voorheen niet bestonden. Een transportondernemer is pas een innovatieve ondernemer 

als hij zich bezighoudt met het zien en realiseren van kansen en hierbij 

vernieuwingsgericht en risicobereid handelt vanuit de doelstellingen van het bedrijf.  

 

In dit rapport is door middel van vier praktijkcases vernieuwing binnen de transport - en 

logistieke sector geschetst. Deze casestudies verschaffen inzicht in wat de aanleiding heeft 

gevormd voor de vernieuwing, welke keuzes ondernemers hierbij hebben gemaakt en 

hoe ze dit hebben aangepakt. 

 

Bedrijven in de transport- en logistieke sector die willen groeien, moeten op zoek naar 

toegevoegde waarde door in te zetten op innovatie. Niks doen is geen optie. 

 

Randvoorwaarde is innoveren vanuit een sterke basis en goede kennis van het bedrijf. 

Logistiek dienstverleners die alleen hun sterke punten benutten  en hierop vol inzetten om 
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nieuw werk binnen te halen, raken toch geconfronteerd met tegenvallende resultaten als 

ze niet ook aandacht schenken aan hun reguliere markten. Zaak is dus om de 

bedrijfsvoering op orde te hebben; duidelijke processen en goede ICT ondersteuning.  

 

Naast de sterke basis, is het innovatieklimaat een randvoorwaarde. Een ondernemer of 

zijn personeel moet tijd vrij maken om de ontwikkelingen te vertalen naar kansen. 

Innovatie ontstaat pas als er een innovatieklimaat is geschapen, waarin ruimte is voor 

ideeën bedenken en uitwerken. 

 

Innovaties komen tot stand door het herkennen van ontwikkelingen, deze vertalen naar 

kansen, keuzes hierin maken en uiteindelijk realiseren. Belangrijk voor een ondernemer 

is dus dat hij continu de marktontwikkelingen in de gaten houdt. Dit kan de ondernemer 

doen door zijn ogen en oren open te houden in gesprek met bijvoorbeeld klanten, 

concurrenten, medewerkers en leveranciers.  

Bedrijven moeten tijdig inspelen op kansen die zich in de markt voordoen. Die kansen 

liggen niet zomaar voor het oprapen. Een ondernemer zal zelf een vertaling moeten 

maken van de ontwikkelingen die hij waarneemt, naar de gevolgen van die 

ontwikkelingen voor zijn bedrijf. 

 

Bedrijven die willen groeien, moeten op zoek naar het bieden van toegevoegde waarde 

aan klanten. Onderscheid door enkel een strategie van operational excellence is 

nauwelijks nog mogelijk. Alle transportbedrijven moeten scherp op de kosten letten. 

Bedrijven moeten dus naast operational excellence zich ook richten op andere zaken om 

onderscheidend te zijn. Ondernemers kunnen kiezen uit de twee overgebleven 

waardestrategieën; product leadership of customer intimacy. 

 

Binnen deze waardestrategieën moeten bedrijven kiezen voor een bepaalde 

specialisatie, waarmee waarde valt te creëren. Het ene bedrijf zet bijvoorbeeld in op 

duurzaamheid, het andere op kwaliteit, flexibiliteit of transparantie. Welke specialisatie 

een bedrijf kiest, is afhankelijk van de markt waarop het opereert, de klik van het bedrijf 

en de bedrijfscultuur met dit onderwerp en de affiniteit van de ondernemer. Eén ding is 

echter zeker; als een bedrijf geen onderscheidend vermogen kiest, blijft alleen de prijs 

over om op te concurreren. Maar dat is altijd nog veel beter dan helemaal geen focus te 

hebben. 

 

Alle voorgaande stappen zoals marktontwikkelingen zien, vertalen naar kansen, kiezen 

voor waardecreatie en het aanbrengen van focus zijn essentiële stappen, maar zinloos als 

er geen vervolg wordt gegeven door het ook werkelijk te implementeren. Hiervoor is lef 

nodig, omdat er nu eenmaal risico’s aan kleven.  

 

Veel goede ideeën stranden in schoonheid. Bij vrijwel elke implementatie loopt men 

tegen tegenslagen aan. Zaak is om niet bij de eerste weerstand te stoppen. 

Doorzettingsvermogen is een vereiste. Ook het maken van een goed (implementatie)plan, 

waarin de doelstelling, activiteiten, taakverdeling, budgettering, tijdsplanning en 

risicoanalyse staan beschreven, is erg belangrijk. Het enkel succesvol invoeren van een 

innovatie is onvoldoende. Monitoren en bijstellen hoort er ook bij.  

 

Als een bedrijf gestructureerd is, continu de ontwikkelingen in de gaten houdt en vertaalt 

naar marktkansen en hierbij een duidelijke focus heeft, is gezonde groei nog altijd 

mogelijk.  
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1 Inleiding 

De markt is continu in beweging. Bedrijven die goed presteren kunnen op termijn hun 

concurrentievoordeel verliezen. Denk bijvoorbeeld aan Nokia die marktleider was in de 

telecommarkt, maar de slag gemist heeft toen smartphones populair werden.  

Bedrijven die succesvol willen blijven, zullen zich moeten aanpassen aan deze 

veranderende wereld. Zij zullen op zoek moeten naar nieuwe producten of diensten, 

waaraan behoefte bestaat of op termijn gaat bestaan. Innovatie is noodzakelijk.  Dat geldt 

niet alleen voor multinationals, maar voor alle bedrijven.  

 

In de transport- en logistieke sector is de concurrentie vanuit lage lonenlanden moordend. 

Op prijs kunnen Nederlandse bedrijven, in het internationale vervoer, het al lang niet 

meer winnen. Zij zullen continu toegevoegde waarde moeten bieden om klanten aan zich 

te binden. Alleen op die manier kan blijvend voordeel ontstaan en is de Nederlandse 

transport- en logistieke sector ook in de toekomst verzekerd van een koppositie in de 

wereld. 

 

Met deze sectorstudie worden bedrijven ondersteund in de stappen die doorlopen moeten 

worden om tot succesvolle vernieuwing in het bedrijf te komen. Op welke ontwikkelingen 

moet een bedrijf nu juist wel of niet inspelen. In deze sectorstudie komen ondernemers 

aan het woord die hebben laten zien bijtijds op marktontwikkelingen in te spelen en 

daarvan nu de vruchten plukken. Daarbij wordt ingegaan op vragen zoals: 

 Hoe zijn de juiste ontwikkelingen te herkennen? 

 Wat maakt een ontwikkeling zinvol om in te investeren? 

 Hoe zijn goede keuzes te maken? 

 Welke vereisten zijn nodig om te investeren? 

 Hoe gaat het implementatieproces bij een innovatie? 

 Tegen welke problemen wordt in het implementatieproces aangelopen en hoe 

wordt dat opgelost? 

 

Dit leidt tot de kernvraag voor deze studie: 

“Hoe kunnen ondernemers actief in de transport en logistieke sector inspelen op huidige 

ontwikkelingen om het bedrijf tijdig aan te passen, waardoor gezonde groei in de toekomst 

mogelijk blijft?” 

 

Het gaat om het herkennen van belangrijke ontwikkelingen, deze vertalen naar 

marktkansen en hierop in een vroeg stadium inspelen om hiermee concurrentievoordeel 

te behalen. Op papier lijkt dit simpel, maar de praktijk is natuurlijk weerbarstiger. Het 

grootste deel van de tijd wordt bij transportbedrijven opgeslokt door operationele zaken, 

waardoor strategisch nadenken over de toekomst onderbelicht dreigt te raken.  

 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 schetst de huidige situatie van de Nederlandse transport- en logistieke sector 

en onderbouwt waarom het vernieuwingsproces zo belangrijk is. In hoofdstuk 3 is 

expliciet gemaakt welke stappen een bedrijf doorloopt om te komen tot vernieuwing.  

Praktijkcases over innovatief ondernemerschap komen in hoofdstuk 4 aan bod en laten 

zien wat er voor nodig is om vernieuwing daadwerkelijk te realiseren en wat het bedrijven 

gebracht heeft. In het laatste hoofdstuk wordt advies gegeven aan ondernemers hoe ze 

hun bedrijf tijdig kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en meer 

toegevoegde waarde kunnen bieden. 
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2 Transport en logistiek in laagconjunctuur 

2.1 Beperkte groeiverwachting – sprake van nieuwe werkelijkheid 

De toename van het aantal faillissementen in het wegvervoer is een halt toegeroepen. In 

het eerste halfjaar van 2013 sloten ruim 22% meer wegvervoerders noodgedwongen hun 

deuren dan een jaar eerder, terwijl over het eerste halfjaar van 2014 juist 11% mi nder 

faillissementen waren. 

 

Ondernemers in transport en logistiek hebben weer meer vertrouwen (zie figuur 2.1). Dit 

vertrouwen wordt aangewakkerd door de betere economische situatie, maar had echter 

nog verder verbeterd kunnen zijn zonder de toegenomen politieke spanningen in de 

wereld. 

 

 

figuur 2.1 Ontwikkeling vertrouwen ondernemers in transport en logistiek 

 

 

 

 Bron: TLN 

Ook de omzetontwikkeling gaat omhoog. Al drie kwartalen op rij is een verbetering 

waarneembaar (zie figuur 2.2). Daarentegen blijft de winstontwikkeling nog wel achter. 
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figuur 2.2 Ontwikkeling omzet (t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar) 

 

 

 

 Bron: TLN 

 

 

Ondernemerschap maakt het echte verschil 

 

De tekenen van economisch herstel dienen zich dan wel aan, maar voor de komende jaren 

wordt uitgegaan van een structureel lagere economische groei dan in de periode van voor 

de economische crisis. Het CPB verwacht een gemiddelde economische groei van 1,5% 

per jaar in de periode 2013-2017.  

 

Ook de Korte Termijn Voorspeller (KTV) van Panteia voorspelt een gemiddelde groei van 

het transportvolume tussen 1,1 en 1,9% per jaar in de komende jaren.  

 

 

 
 

 

 

 

 

De crisis is voorbij, er is sprake van een ‘nieuwe werkelijkheid’! Met die nieuwe 

werkelijkheid wordt de situatie voor de komende jaren bedoeld, waarbij de 

economische groei beperkt is. 

 

 1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 

Gemiddelde groei 2,9% 2,4% 0,0% 1,5% 
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Aan de teruggang en jarenlange stabilisatie in de transport- en logistieke sector lijkt een 

einde gekomen. De groei van het goederenvervoervolume over de weg blijft enigszins 

achter bij die van het spoor en over het binnenwater, maar laat desondanks een plus van 

0,9% zien (zie figuur 2.3). 

 

figuur 2.3 Procentuele transportvolumeontwikkeling weg, binnenvaart, spoor 

 

 

 

 Bron: Korte Termijn Voorspeller (KTV) van Panteia 

 

De marktomstandigheden van de afgelopen jaren hebben de onderlinge financiële 

verschillen in de transport- en logistieksector vergroot. Als gevolg van steeds meer 

uitschieters zowel positief als negatief komt het gemiddelde beeld van de sector steeds 

minder overeen met de werkelijkheid. Bedrijven in het middensegment verdwijnen ten 

koste van enerzijds steeds meer kleine bedrijven (eigen rijders) en anderzijds meer grote 

bedrijven als gevolg van schaalvergroting. Dit toenemende aantal eigen rijders drukt het 

sectorresultaat. 

 

Hoewel grote logistieke bedrijven doorgaans winstgevender zijn, blijken ook kleinere 

(gespecialiseerde) bedrijven nog altijd in staat om zich positief te onderscheiden. 

Ondernemerschap maakt het echte verschil. 

 

Inspelen op marktschommelingen 

Sinds de crisis is sprake van frequentere en sterkere schommelingen in het volume. 

Transportbedrijven moeten hierop kunnen inspelen. Van transportbedrijven wordt 

flexibiliteit gevraagd van mens en materieel. Dat is niet eenvoudig aangezien in het 

Nederlandse beroepsgoederenvervoer 76% van de chauffeurs een vast dienstverband 

heeft en de loonkosten de grootste kostenpost in het beroepsgoederenvervoer over de 

weg vormen. 
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Pearce en Robbins (1994) onderscheiden drie mogelijke soorten reacties op een 

vertraging van de economische groei. 

 

 Een afwachtende houding aannemen: bedrijven geven zich min of meer over aan 

de druk van de omgeving en wachten af tot het economisch tij weer wat gunstiger 

is. 

 Efficiencyherstelstrategieën: bedrijven zoeken economisch herstel door hun 

strategie uit het verleden op efficiëntere wijze voort te zetten. Deze strategie 

bestaat uit het doen van bezuinigingen en is gericht op behoud van de huidige 

concurrentiepositie van het bedrijf, maar dan op een kleinere en efficiëntere 

schaal. 

 Ondernemende herstelstrategieën: bedrijven doen een herformulering van de 

producten, diensten, markten of belangrijkste technologieën en komen neer op 

een nieuwe of gewijzigde concurrentiestrategie (‘dingen anders doen’).  

 

De ondernemende herstelstrategieën zijn de strategieën die het meest tot de verbeelding 

spreken. Volgens de econoom Schumpeter zijn recessies nodig om groei te 

bewerkstelligen door het introduceren van nieuwe producten en nieuwe processen.  

 

Efficiencystrategieën en ondernemende strategieën worden als tegenpolen gezien   

Deze tegenpolen komen voort uit het onderscheid tussen operationele en strategische 

reacties.  

 

Strategische herstelreacties (veranderen van concurrentiestrategie) hebben zich hierbij 

ontwikkeld tot ondernemende herstelreacties (die zich toespitsen op veranderingen in 

product of markt).  

 

Operationele herstelreacties (strategie uit het verleden voortzetten op een meer 

efficiënte manier) hebben zich ontwikkeld tot efficiencystrategieën (die met name gericht 

zijn op kostenbesparingen).  

 

Ondernemende strategieën kunnen vaak als offensieve strategieën gezien worden, terwijl 

efficiencystrategieën vooral defensief van aard zijn. (zie figuur 2.4).  
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figuur 2.4 Maatregelen en herkenbare uitspraken bij verschillende herstelstrategieën 

 

 

 

 Bron: Panteia op basis van Pearce en Robbins 

2.2 Vernieuwing als onderscheidend vermogen noodzakelijk 

Zoals beschreven, is – sinds de economische crisis eind 2008 zijn intrede deed – er een 

blijvende verandering in de markt opgetreden. Oneindige groei zoals in de begin jaren 

van deze eeuw is verleden tijd. Er is een nieuwe realiteit van laagconjunctuur ontstaan, 

waarbij volumefluctuaties, zowel positief als negatief, aan de orde van de dag zijn. Groei 

gaat niet meer vanzelf. 

 

Om gezonde groei mogelijk te maken zullen bedrijven in de transport - en logistieke 

sector zich moeten aanpassen aan de steeds veranderende omstandigheden. Ze zullen 

moeten inzetten op het creëren van onderscheidend vermogen om zo toegevoegde 

waarde aan klanten te bieden. Zoeken naar deze toegevoegde waarde is cruciaal. 

Innovatie, ofwel vernieuwing, is hierbij het sleutelwoord. 

 

Volgens Treacy en Wiersema zijn er drie verschillende waardestrategieën die 

organisaties kunnen hanteren om toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen ten 

opzichte van de concurrentie te creëren. Dit zijn: 

 Operational excellence 

 Product leadership 

 Customer intimacy 

Herstructurering

Schuiven in de markt

Agressieve 

acquisitie

Actief positioneren

Broekriem

Kaasschaaf

Stroomlijnen

Bezuinigen

Back to basic

Ik zit het wel uit

Het komt goed

Niet bij mij

Weer een modegrill

Geloof ik niet

Ondernemende maatregelen:

• Nieuwe technologie

• Nieuwe markt

• Nieuw product

• Marketing strategie aanpassen

Efficiency maatregelen:

• Bestaande producten verbeteren

• Efficiëntere productie/promotie

• Personeelsbestand omlaag

• Marketing blik versmallen

Maatregelen bij afwachtende strategie

• Geen
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Bij operational excellence gaat het om het bieden van betrouwbare diensten tegen 

concurrerende prijzen. De focus ligt op efficiency, gestroomlijnde operaties, supply chain 

management en volume.  

 

Bij product leadership (product innovation) in de transport- en logistieke sector staat de 

continue ontwikkeling van nieuwe en betere diensten centraal. Het gaat om het verleggen 

van de grenzen van de bestaande dienstverlening. De dienstverlening moet beter, sneller , 

duurzamer, veiliger, uitgebreider. Dit vraagt van de bedrijven een cultuur die gebaseerd 

is op innovatie en het behalen van resultaten. Dit betekent dat de bedrijfscultuur flexibel 

moet zijn. Medewerkers mogen fouten maken en ze worden gestimuleerd hun talenten te 

gebruiken. 

 

Bij customer intimacy gaat het om het opbouwen van een vertrouwensband met de klant, 

zodat bekend wordt waaraan klanten behoefte hebben en waarop kan worden 

geanticipeerd. Het betreft een strategische keuze om klanten aan de onderneming te 

binden door voor hen altijd de beste oplossing te kiezen.  

 

Transportbedrijven die customer intimacy als strategie kiezen, blinken uit in 

klantaandacht en klantenservice. Zij stellen de klant centraal (“de klant is koning”). Focus 

ligt op lange termijn relaties, leveren van diensten op maat en boven klantverwachting en 

met hoge betrouwbaarheid. 

 

 

 

 

 

  

Hoofdpunten hoofdstuk 2: Transport en logistiek in laagconjunctuur 

 Blijvende verandering in de markt; laagconjunctuur is realiteit  

 Gezonde groei bij individuele bedrijven is mogelijk. Ondernemerschap maakt 

het echte verschil 

 Bedrijven zullen flexibel moeten zijn en zich aanpassen aan de 

marktomstandigheden en inzetten op onderscheidend vermogen en hierbij 

zoeken naar toegevoegde waarde 

 Innovatie, oftewel vernieuwing, is hierbij het sleutelwoord 
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3 Innovatie en ondernemerschap in de transport- en 

logistieke sector 

3.1 Innovatie in perspectief 

Innovatie is iedere bewust uitgevoerde vernieuwing gericht op een bepaald voordeel. 

Innovaties wijken af van wat al bestond. Alleen een vernieuwing is echter niet genoeg; er 

dient sprake te zijn van gerichte actie om iets te bereiken. 

 

 
 

Bij innovatie gaat het om: 

 iets nieuws voor de omgeving waarin het wordt geïntroduceerd (bijvoorbeeld een 

snelle transportdienst in de Amsterdamse binnenstad); 

 het komen tot bepaalde voordelen. Dat kan meer omzet en/of winst voor het 

transportbedrijf zijn, maar ook meer tevreden chauffeurs; 

 bewuste pogingen om resultaat te bereiken. Als een ondernemer wordt geconfronteerd 

met het vertrek van zijn planner en een opvolger aanneemt die beter blijkt te presteren 

dan zijn voorganger, dan is er geen sprake van innovatie. Als de ondernemer de 

planner bewust de deur uitwerkt om een betere vervanger aan te stellen  of overgaat op 

automatisch plannen, is wel sprake van innovatie; 

 buitengewone verandering (dus niet routinematig). Het aannemen van een extra 

chauffeur is geen innovatie. Het creëren van een geheel nieuwe functie, zoals een 

chauffeurscoach die gericht op zoek gaat naar verbeteringen in rijprestaties , is wel 

innovatie. 

 

Innovatie en uitvinding worden nog wel eens onterecht voor hetzelfde aangezien. Een 

uitvinding is de creatie van bijvoorbeeld banden die langer mee gaan, Langere- en 

Zwaardere Voertuigen (LZV’s), een aerodynamische toepassing of een elektrisch voertuig. 

Een uitvinding wordt echter pas een innovatie als deze concreet wordt toegepast om een 

bepaald voordeel te realiseren. Dus op het moment dat een transportondernemer een 

elektrisch voertuig aanschaft en inzet voor stadsdistributie.  

 

Waarom zou een transportbedrijf innoveren? Het brengt risico's met zich mee en het vergt 

tijd en geld. Toch is het belangrijk voor transportbedrijven om te innoveren om zodoende 

de huidige positie in de markt te behouden of zelfs uit te bouwen. Innovatie is te 

beschouwen als investering in de toekomst. Bedrijven moeten continu in staat zijn om 

meerwaarde te bieden aan klanten. Doordat de vraag van klanten verandert, zal een 

transportbedrijf hierop moeten anticiperen. Verandert een bedrijf onvoldoende mee, dan 

is het risico groot dat de dienstverlening niet meer aansluit. 

 

 
 

Innovatie hoeft dus niet altijd spectaculair te zijn. Het kan ook klein en eenvoudig zijn. 

Onderscheid in de mate van innovatie (hoe sterk is de innovatie?) wordt aangeduid met 

twee termen: radicaal en incrementeel. 

 

Bij een radicale innovatie wordt een bestaande dienst vervangen. De huidige dienst 

verliest hiermee direct zijn waarde. Een voorbeeld hiervan is de invoering van de 

Zonder implementatie geen innovatie! 

“Het is niet de sterkste soort die overleeft, noch de meest intelligente. Het is degene 

die zich het beste kan aanpassen.” (Charles Darwin)  
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container en de daarbij horende containerdiensten die hele stukgoed overslagfaciliteiten 

(onder andere in havens) overbodig hebben gemaakt. 

 

Bij incrementele innovatie gaat het om stapsgewijze innovaties. Deze innovaties zijn 

meestal uitbreidingen of varianten op bestaande transportdiensten. Deze innovaties zijn 

vaak eenvoudiger te realiseren. Een voorbeeld is het verder stroomlijnen van de 

logistieke processen, waardoor de cut-off tijden (het uiterste tijdstip waarop producten 

kunnen worden besteld waarbij levering de volgende dag mogelijk is ) van bijvoorbeeld 

21.00 uur naar 23.00 uur kunnen worden gebracht.  

 

 
 

Overheden proberen door wet- en regelgeving de transportsector te veranderen. Met 

bijvoorbeeld de invoering van de Euronormen of milieuzones willen overheden de sector 

duurzamer maken, waardoor transportbedrijven verplicht worden hierop in te zetten. Het 

grootste gedeelte van de bedrijven beperkt zich met vernieuwing tot de wettelijke eisen. 

Deze bedrijven veranderen wel, maar dit wordt niet als innovatie gezien. Echter er zijn 

bedrijven die duurzaamheid volledig omarmen en onderdeel van de bedrijfsstrategie 

maken en hierop gerichte acties uitvoeren. Dit wordt wel als innovatie gezien.  

 

Naast het onderscheid in de mate van innovatie kunnen innovaties ook opgedeeld worden 

naar waarop ze betrekking hebben (wat is het bereik van de innovatie?). Dit kan een 

product/dienst, een proces transactie of businessmodel zijn.  

 Bij product/dienstinnovatie valt te denken aan het aanbieden van het vervoer van 

bouwmaterialen naast het reguliere containervervoer; 

 Bij procesinnovatie kan worden gedacht aan het online aanbieden van tracking en 

tracing, waarbij klanten direct kunnen zien waar hun goederen zich bevinden; 

 Binnen businessmodelling vinden er ook innovaties plaats. Een logistiek dienstverlener 

die naast zijn wegvervoer ook vervoer per spoor of binnenvaart gaat aanbieden, valt 

hieronder. De dienst die ze aanbieden (vervoer tussen A en B) is niet anders, de manier 

waarop ze het aanbieden wel (via het spoor of over het water). 

 

Ondernemerschap; marktontwikkelingen vertalen naar strategie 

Ondernemerschap is het signaleren van kansen in de markt, zowel voor bestaande als 

nieuwe producten/diensten, ernaar handelen en daarbij afgewogen risico's durven nemen 

en het creëren van waarde (door het besturen van een eigen bedrijf). 

 

Bedrijven die goed presteren hebben de juiste samenhang tussen strategie en beleid 

(ondernemerschap) gecombineerd met het goed managen van processen, medewerkers 

en middelen (management). Bij ondernemerschap doe je de goede dingen, terwijl je bij 

management de dingen goed doet. Bij veel bedrijven is de balans tussen management en 

ondernemerschap verstoord. Dat is niet nieuw. Wat wel is veranderd, zijn de 

marktomstandigheden die hogere eisen stellen aan deze kwaliteiten.  

 

Het vergt ondernemerstalent om de marktontwikkelingen goed in te schatten en hier 

vroegtijdig op in te spelen. Het stelselmatig in gesprek gaan met klanten helpt bij het 

signaleren van marktveranderingen. Ook het waarnemen van veranderingen in de 

bedrijfsprestaties vormt aanleiding het bedrijf bij te sturen. Hiervoor is correcte, tijdige  

en relevante informatie essentieel. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in 

Iets 10% beter maken is soms even moeilijk als iets 10 keer beter maken! Bij het eerste 

wordt verder geborduurd op bestaande technieken, terwijl bij het tweede  met een 

schone lei kan worden begonnen en men niet wordt gehinderd door de bestaande 

beperkingen. 
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managementrapportages die veelal een financieel karakter hebben en stuurinformatie die 

meer operationeel van aard is. 

 

Innovatief ondernemerschap; ontwikkelingen – strategie – vernieuwing – 

toegevoegde waarde 

Innovatief ondernemerschap is vernieuwend ondernemerschap. Het is gedrag gericht op 

het zien en realiseren van kansen om nieuwe producten, concepten, processen, 

organisatievormen of markten te introduceren door georganiseerde inspanningen, die 

voorheen niet bestonden. Een transportondernemer is pas een innovatieve ondernemer 

als hij zich bezighoudt met het zien en realiseren van kansen en hierbij 

vernieuwingsgericht en risicobereid handelt vanuit de doelstellingen van het bedrijf.  Ook 

werknemers kunnen ondernemend en vernieuwingsgericht bezig zijn. Dit wordt 

‘intrapreneurship’ genoemd. 

In kleine transportbedrijven geldt dat er zonder de ondernemer geen innovatie is. De 

ondernemer is vaak degene die innovaties in gang zet of er directe invloed op uitoefent. 

Alle beslissingen en daarmee gepaard gaande investeringen voelt de ondernemer 

namelijk in de eigen portemonnee. Uit onderzoek van Panteia blijkt dat in ongeveer 80% 

van de MKB-bedrijven het de ondernemer is die innovatie in gang zet. 

 

Innovatief ondernemerschap richt zich dus op vernieuwing en gaat een (klein) stapje 

verder dan ‘gewoon’ ondernemerschap. De scheidslijn is echter dun. Sommige mensen 

zien ondernemerschap per definitie als innovatief. Voor veel goede ondernemers geldt  dit 

zeker, maar het hoeft niet. Ook zonder heel vernieuwend te zijn is goed 

ondernemerschap, het zien van kansen voor bestaande producten en hiernaar handelen, 

mogelijk. 

3.2 In vier stappen naar innovatie 

Innovaties komen tot stand door het doorlopen van vier  stappen: 

1. Ontwikkelingen herkennen 

2. Vertalen naar kansen 

3. Besluitvorming 

4. Realiseren 

3.2.1  Ontwikkelingen herkennen 

Om tot innovaties te komen is het voor ondernemers in de transport- en logistieke sector 

belangrijk om de juiste ontwikkelingen te zien, waarop moet worden geanticipeerd. Bij 

succesvolle innovaties blijkt dat er vaak een aanleiding is aan te wijzen, voordat er 

plannen tot innovatie worden gemaakt. Zo’n aanleiding is bijvoorbeeld een economische 

crisis, een omzet- of winstomslag, een bedrijfsovername of een klantgesprek. 

Belangrijk voor een bedrijf is om de juiste ontwikkelingen te herkennen, echter de vraag 

is, hoe moet dat? Bedrijven die zich zowel intern als extern oriënteren blijken het meest 

succesvol te zijn. Bij interne focus gaat het om inzicht in de operatie (wat laat de 

stuurinformatie van het dashboard zien) en wat vertellen medewerkers.  Bij externe focus 

gaat het er om wat klanten, concurrenten, leveranciers en andere belanghebbenden te 

melden hebben. Informatie is uit media (sectorrapporten of vakbladen), congressen en 

trainingen/opleidingen te halen. Ook over de schutting van het vakgebied kijken, door 

bijvoorbeeld in gesprek te gaan met branchevreemde bedrijven, is een optie. 

Het herkennen van ontwikkelingen begint bij een proactieve en alerte houding van 

ondernemers. Het komt neer op de juiste inspanningen om nieuwe dingen te kunnen zien 

door contact met veel verschillende personen, rondkijken, vragen stellen, lezen en 

luisteren. Contact met mensen met een afwijkende achtergrond kan behulpzaam zijn bij 

het herkennen van ontwikkelingen. Dit hoeven niet alleen trendwatchers te zijn, dit 
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kunnen ook collega-ondernemers betreffen die hun diensten volgens een geheel eigen 

visie aanbieden. 

Op basis van al deze informatie krijgen ondernemers zicht op hun bedrijf en omgeving en 

weten ze wat er speelt (zowel intern als extern). Op deze manier herkennen ondernemers 

ontwikkelingen. 

3.2.2  Vertalen naar kansen 

De volgende stap is om deze ontwikkelingen om te zetten naar ideeën en marktkansen. De 

ondernemer zal moeten bepalen of de ontwikkelingen voor hem relevant zijn en of hij er 

voordeel uit kan halen. Dit kan de ondernemer alleen doen, of samen met het 

managementteam. Ook het betrekken van medewerkers is mogelijk, wat als voordeel 

heeft dat er al in een vroeg stadium draagvlak voor de ideeën wordt gecreëerd.  

 

Om de ontwikkelingen te vertalen naar marktkansen zal de ondernemer (en zijn team) een 

duidelijk zicht op zijn eigen bedrijf moeten hebben. Belangrijk is om te weten wat de 

kerncompetenties zijn. Vaak wordt in dit stadium een SWOT-analyse uitgevoerd om de 

sterke en zwakke punten van het bedrijf te koppelen aan de ontwikkelingen. Succesvol 

innoverende ondernemers blijken zeer bedreven te zijn in het koppelen van kansen aan 

de eigen sterke punten. 

3.2.3  Besluitvorming 

De derde fase is de besluitvormingsfase. In deze fase wordt de knoop doorgehakt om met 

de innovatiekans verder te gaan. Dit besluit wordt niet zomaar genomen, omdat het 

gevolgen heeft voor de inzet van middelen, het tot investeringen leidt en er risico wordt 

gelopen. Het idee wordt verder uitgewerkt, er wordt letterlijk gewikt en gewogen voordat 

een besluit wordt genomen. 

 

Bij het uitwerken van het idee kijkt de ondernemer niet meer alleen naar de 

aantrekkelijkheid ervan, maar ook naar zijn vermogen om het idee effectief uit te voeren. 

Daarbij speelt een rol of de benodigde kennis, middelen en mankracht bij elkaar kunnen 

worden gebracht en of de innovatie voldoende voordelen oplevert. Aangezien de 

ondernemer inmiddels gelooft in het idee, is het voor hem vaak lastig om in deze fase nog 

geheel rationeel naar de voor- en nadelen te kijken en te onderkennen dat hij wellicht 

toch beter kan afzien van verdere uitvoering. 

 

Het besluitvormingsproces wordt afgerond met het moment waarop de beslissing om door 

te gaan definitief wordt. Soms is dit moment expliciet herkenbaar doordat de ondernemer 

een overeenkomst tekent, een opdracht geeft of een plan presenteert. In andere gevallen 

valt het definitieve besluitvormingsmoment samen met de eerste stap om het idee te 

implementeren. Tussen de eerste ideevorming en de definitieve beslissing kan soms 

geruime tijd verstrijken. Het is echter ook mogelijk dat alle stappen in een fractie worden 

genomen. Het besluitvormingsproces duurt langer naarmate het idee meer afwijkt van wat 

in de onderneming gebruikelijk is. Hoe radicaler de innovatie, des te langer de 

besluitvorming duurt. 

3.2.4  Kansen realiseren 

Als het besluit is genomen, zal het uitgewerkte idee moeten worden geïmplementeerd. 

Een goed idee dat slecht wordt ingevoerd, is gedoemd te mislukken. Net zoals bij een 

project zal het idee moeten worden afgebakend en moet er een planning worden 

opgesteld, alvorens het kan worden uitgerold. Ook zal de implementatie moeten worden 

bewaakt en moet het idee worden afgerond, wat betekent dat de innovatie tot de routine is 

gaan behoren. 
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Belangrijk bij het realiseren van marktkansen is de vraag hoe een ondernemer de rest van 

de organisatie mee krijgt. Door medewerkers al in de voorgaande fases te betrekken 

wordt al vroegtijdig draagvlak gecreëerd. Een idee uitvoeren waarvoor medewerkers 

(min of meer) zelf hebben gekozen, is vaak eenvoudiger doorgevoerd. Ook het continu en 

tijdig informeren van medewerkers en het liefst met de mogelijkheid nog (kleine) 

aanpassingen aan het plan te doen, werkt ook positief. Ook is de bereidheid van 

medewerkers om zich aan te passen aan een veranderende werkwijze groter als bij hen 

het besef bestaat dat het noodzakelijk is voor het voortbestaan van het bedrijf. Als 

baanverlies dreigt, neemt de bereidheid tot aanpassen toe. Ook zullen werknemers 

moeten worden ondersteund om de veranderingen te lijf te kunnen gaan. Ze moeten 

hiervoor de juiste middelen krijgen. 

 

Een belangrijke vereiste voor implementatie van een marktkans is de financiële ruimte en 

tijd die de mensen krijgen om de verandering door te voeren. Vaak gaat een verandering 

gepaard met onverwachte calamiteiten en daar moet goed op worden ingespeeld.  

3.3 Niveau van innovatie voor de transport- en logistieke sector 

Bedrijven in de transport- en logistieke sector kunnen op grond van hun innovatieve 

resultaten worden ingedeeld door middel van de innovatiepiramide, ontwikkeld door 

Panteia. Aan dit onderzoek deden 180 Transport en Logistiek bedrijven mee1. 

 

figuur 3.1 De innovatiepiramide 

 

 

 

 Bron: Panteia 

Ongeveer 3% van de bedrijven in de transport- en logistieke sector (2012) behoort tot de 

categorie koploper, 21% tot ontwikkelaars, 13% tot toepassers en 37% tot de volgers.  

                                                 
1 Dit betrof 30 eigen rijders, 55 bedrijven met 2 tot 10 personeelsleden, 68 bedrijven met 10 tot 100 werknemers en 27 bedrijven met 

meer dan 100 mensen in dienst. 

Koplopers

ontwikkelen zelf 

innovaties en doen aan 

R&D

Ontwikkelaars ontwikkelen zelf 

innovaties. Ze hebben eigen capaciteit 

voor prototypes, echter zonder dat dit 

expliciet is georganiseerd d.m.v. R&D

Toepassers realiseren innovaties, waarbij het zowel 

om eigen ontwikkelingen als adopties kan gaan. Zij 

innoveren door het combineren en toepassen van 

elders beproefde kennis en methodes

Volgers zijn bedrijven met bescheiden maar wel aanwezige 

innovatieve activiteiten

Niet innovatieven zijn bedrijven die in de afgelopen drie jaar geen innovaties 

hebben gerealiseerd en niet met andere partijen samenwerken of kennis 

uitwisselen om te innoveren
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Als hierbij de structuur van de sector met veel eigenrijders en kleine bedrijven in acht 

wordt genomen, is dat een behoorlijk goed resultaat. Al kan het natuurlijk altijd beter. 

 

Van de transportbedrijven geeft 3% aan te beschikken over een R&D-budget en 9% van 

de bedrijven heeft een ICT-budget. Hiermee laat de transport- en logistieke sector, 

topsectoren zoals ‘agro & food’, ‘industrie’ en ‘tuinbouw en uitgangsmaterialen’ achter 

zich. Het percentage van de omzet dat de afgelopen drie jaar gemiddeld is bes teed aan 

R&D, ligt bij transportbedrijven op 4% en aan ICT op 3%. 

 

Op sociale innovatie scoort de transport- en logistieke sector in vergelijking met andere 

topsectoren erg hoog; een plaats bij de beste drie. Sociale innovatie wordt gedefinieerd 

als slimmer werken door vernieuwingen in arbeidssystemen. Op hoofdlijnen zijn er twee 

vormen te onderscheiden, namelijk vernieuwingen in vervoerssystemen en 

vernieuwingen in arbeidstijdenmanagement (roostervormen).  

 

Sociale innovatie leidt tot: 

 een verbeterde inzet van het wagenpark, met als gevolg dalende kosten per kilometer;  

 een hogere tevredenheid onder chauffeurs en planners en een groeiende 

aantrekkelijkheid als werkgever; 

 een betere service om te voldoen aan wensen van verladers met als gevolg een hogere 

klanttevredenheid; 

 verschillende mogelijkheden om gemakkelijker te voldoen aan de 48-urige werkweek 

en de rij- en rusttijdenwetgeving. 

 

De transportsector scoort ook goed op het gebied van co-creatie. Er wordt in de sector 

veel samen gewerkt met kennisinstellingen, universiteiten, start-ups en gevestigde 

bedrijven voor innovatieprojecten. Na de sectoren ‘energie’ en ‘life sciences & health’ 

scoort de transportsector hierop het best. 

 

Ruim 31% van de transportbedrijven geeft aan regelmatig opdrachten aan te neme n die 

verder gaan dan het huidige aanbod. Op de vraag of transportbedrijven producten en 

diensten in de markt zetten die compleet nieuw zijn, antwoordt 14% bevestigend. Verder 

geeft 33% van de bedrijven aan regelmatig nieuwe mogelijkheden in nieuwe markten  te 

benutten en zet 12% van de bedrijven geregeld in op nieuwe verkoopkanalen.  

 

Bij de helft van de bedrijven uit de transport- en logistieke sector vinden er regelmatig 

kleine aanpassingen plaats aan de diensten. Een even groot aantal transportbedrijven zet 

stevig in op de klantrelaties. Ongeveer een kwart van de bedrijven vergroten 

schaalvoordelen door intensivering van bestaande markten. 

 

  

Hoofdpunten hoofdstuk 3: Innovatie en ondernemerschap in de transport en 

logistieke sector 

 Innovatie is de geslaagde invoering van nieuwe vormen van toegevoegde 

waarde 

 Ondernemerschap is het signaleren van kansen, ernaar handelen en daarbij 

afgewogen risico’s durven nemen en het creëren van waarde  

 Innovatief ondernemerschap is het vertalen van marktontwikkelingen in een 

strategie waarbij nieuwe vormen leiden tot toegevoegde waarde 

 Innovaties komen tot stand door het herkennen van ontwikkelingen, deze 

vertalen naar kansen, keuzes hierin maken en uiteindelijk realiseren 

 De transport- en logistieke sector is behoorlijk innovatief, al kan het altijd beter 
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4 Innovatief ondernemerschap in de praktijk 

In dit hoofdstuk worden casestudies van innoverende ondernemingen binnen de transport- en logistieke 

sector gepresenteerd. Deze casestudies verschaffen inzicht in wat de aanleiding heeft 

gevormd voor de vernieuwing, welke keuzes ondernemers hierbij hebben gemaakt en 

hoe ze dit hebben aangepakt. 

 

De volgende casestudies komen aan de orde: 

 Rhenus; kwaliteit als onderscheidend vermogen 

 De Rooy Transport; focus verlegd naar duurzaam ondernemen 

 Bode Scholten; flexibiliteit als basis voor goed presteren 

 De Winter Logistics; betrouwbaarheid door transparantie 

 

Het gaat bij al deze voorbeelden om ingrijpende vernieuwingen die niet alleen 

vernieuwend zijn voor het bedrijf, maar evenzeer voor de branche als geheel. De 

vernieuwingen berusten op andere visies ten aanzien van de marktontwikkelingen, de 

behoeften van de klant en de mogelijkheden van het bedrijf. Bij alle casestudies is gezocht 

naar onderscheidend vermogen, waarop is gefocust en waarmee voor de klant 

toegevoegde waarde is gecreëerd. 

4.1 Rhenus; kwaliteit als onderscheidend vermogen 

 

 
 

 
 

Een tijd geleden heeft er bij Rhenus Contract Logistics een belangrijke omslag 

plaatsgevonden. Als gevolg van de economische teruggang ontstond er steeds meer 

prijsconcurrentie in de transport- en logistieke markten waarop zij actief waren. Gevolg 

was teruglopende omzet en winst. Daarbij kwam dat ze in de jaren ervoor grote 

investeringen in ICT hadden gedaan, waardoor hun financiële positie en kostenpatroon 

was veranderd. Mee gaan met de prijsconcurrentie was dus lastig. Er moest iets gebeuren.  

 

Ontwikkelingen herkennen en vertalen naar kansen 

Het managementteam is toen bij elkaar geroepen voor een brainstormsessie om het tij te 

doen keren. Eerst zijn de sterke en zwakke punten van het bedrijf inzichtelijk gemaakt en 

op basis daarvan is gezocht naar nieuwe marktkansen. Al snel kwam men uit bij de 

markten healthcare en fulfilment. Reden was dat aan de ene kant deze markten werden 

gezien als groeimarkt en aan de andere kant naadloos aansloten bij de sterke punten van 

Rhenus; waaronder hoge kwaliteit van de services en innovatieve ICT-oplossingen. 

Van de healthcare markt, waarbij het gaat om de logistieke afhandeling van medische 

apparatuur, werd verwacht dat deze markt aanzienlijk zou groeien als gevolg van het 

Factsheet Rhenus Groep 

 Opgericht in 1912. Duits moederbedrijf, onderdeel van de Rethmann Groep 

 Wereldwijd 24.000 medewerkers, in Nederland 1500 

 Wereldwijd 390 vestigingen, 32 in Nederland 

 Wereldwijd €4,1 miljard omzet (2013), in Nederland €376 miljoen  

 Gespecialiseerd in onder andere luchtvracht-, zeevracht- en 

wegtransportexpeditie,  contractlogistiek en luchtvrachtafhandeling 
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steeds ouder worden van de West-Europeaan en de technologische vooruitgang. Daarbij 

was de markt toentertijd vooral door groothandels en een enkele logistieke dienstverlener 

bemand, waardoor concurrentie beperkt was. De outsourcingslag, die bij de 

elektronicamarkt al jaren daarvoor had plaatsgevonden, moest nog beginnen. Een ander 

voordeel voor Rhenus was dat nieuwe producten veelal in de Verenigde Staten werden 

ontwikkeld, maar als eerste – vanwege regelgeving (FDA versus CE approval) – op de 

Europese markt werden gebracht en Rhenus vanwege haar luchtvrachtactiviteiten  goede 

contacten in Amerika had. 

 

Een belangrijk verschil tussen de healthcare en andere markten is dat als één producent 

zijn logistiek door een bepaalde logistieke dienstverlener laat uitvoeren, de andere 

producenten diezelfde logistieke dienstverlener ook selecteren. In de elektronicamarkt is 

het nog altijd gebruikelijk dat een logistieke dienstverlener die activiteiten uitvoert voor 

de ene klant, niet ook voor de concurrent actief mag zijn. Zaak was dus om een grote 

healthcare klant binnen te halen. 

 

Besluitvorming en realisatie 

Kort na het strategisch besluit om voor deze markten te kiezen werd een eerste succes 

behaald; een Amerikaanse organisatie gespecialiseerd in medical devices koos voor 

Rhenus. Deze keuze werd ingegeven door een aantal factoren, waaronder moderne 

faciliteiten, innovatieve ICT-oplossingen en gespecialiseerd personeel. Echter hiermee 

was Rhenus er nog niet. Integendeel, hierna zijn de belangrijkste lessen geleerd.  

 

 

 

 

Al snel bleek dat het behaalde kwaliteitsniveau van 99% dat in de ‘conventionele’ markten 

als zeer hoog wordt beoordeeld, te laag was voor de healthcare markt . In deze markt kan 

iedere fout fatale gevolgen hebben. De nieuwe klant eiste dan ook een plan waarmee het 

kwaliteitsniveau binnen zes maanden naar 100% kon worden gebracht. Dit heeft  er toe 

geleid dat kwaliteitsdenken voorop in de organisatie is komen te staan. De medewerkers 

zijn nauw betrokken in deze verandering. Zo is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het 
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feit  dat het gaat om mensenlevens (it’s not a product it’s a patient) en dat kwaliteit voorop 

staat. Vanaf die tijd presenteren nieuwe klanten hun product aan het personeel, zodat er 

‘gevoel’ voor het belang van de producten ontstaat voor de uiteindelijke patiënt. 

Opleiding van mensen heeft veel meer aandacht gekregen en tegelijkertijd is nieuw 

personeel gezocht die nog beter voldoet aan het gewenste profiel. Daarnaast zijn de 

logistieke processen in kaart gebracht en verbeteringen doorgevoerd. Ook zijn er 

investeringen op het gebied van onder andere ICT gedaan, die ondersteuning bieden aan 

de processen (kwaliteitssysteem). De constante focus op kwaliteit komt verder tot 

uitdrukking  door de invoering van een integraal kwaliteitssysteem dat onder andere 

gebaseerd is op het behalen van de ISO-certificering 13485 naast de gebruikelijke 

kwaliteitscertificeringen en de implementatie van uitgebreide KPI -rapportages, omdat 

hiermee de eigen prestatie veel beter gemeten en gestuurd kan worden en de prestaties 

aan de klant inzichtelijk kunnen worden gemaakt. 

Met al deze veranderingen heeft Rhenus de organisatie weten aan te passen aan de 

benodigde kwaliteitseisen. Deze eerste klant is nog altijd klant, wat bewijst dat ze hierin 

glansrijk zijn geslaagd. Desondanks leunt Rhenus niet achterover. Ze blijven inspelen op 

de veranderende marktomstandigheden en het optimaal bedienen van de klantwensen.  

 

Het integrale kwaliteitsdenken van Rhenus bleek niet een op een vertaald te kunnen 

worden naar de fullfilmentmarkt. In deze markt is de focus nadrukkel ijker op kosten 

efficiëntie (operational excellence) gericht, ten faveure van zero -defects. Door middel van 

een ‘continuous (cost) improvement programma’ en een bijpassend kwaliteitsbeleid is 

Rhenus er in geslaagd om ook in deze markt stevig voet aan de grond te krijgen en het 

succes hiervan uit te rollen naar andere landenorganisaties binnen de Rhenus Groep. Het 

is echter wel duidelijk dat de fullfilment markt een andere benadering vraagt dan de 

healthcare markt. 

Hieruit blijkt dat niet elke goede strategie simpelweg te kopiëren valt, zelfs niet binnen de 

eigen organisatie. Een strategie moet aansluiten bij de voorwaardes van de markt en de 

sterke punten van het bedrijf. 

 

Achteraf is met zekerheid te stellen dat deze keuze voor de healthcare en de fullfilment 

markt destijds een goede is geweest. Healthcare is de grootste groeimarkt. In de 

afgelopen 5 jaar is de omzet van Rhenus bijna verdubbeld. 

4.2 De Rooy Transport; focus verlegd naar duurzaam ondernemen  

 

 
 

Ontwikkelingen herkennen 

In het verleden was De Rooy Transport net als andere bedrijven actief met 

brandstofregistratie. In eerste instantie was dit weinig effectief en gaf het altijd aanleiding 

tot discussie. Probleem was namelijk dat er te weinig zaken gemeten werden, waardoor 

het aan de juiste data ontbrak. Wel zag De Rooy de potentie van brandstofregistratie en 

toen met het project Greendriver een nieuwe kans voordeed, zijn ze er – samen met negen 

Factsheet De Rooy Transport 

 Opgericht in 1980 

 102 medewerkers, 51 voertuigen 

 2 vestigingen 

 €12,5 miljoen omzet 

 Gespecialiseerd in fijnmazige distributie 

in de Benelux, Europese distributie en 

transport, warehousing en added value 

logistics 
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andere bedrijven en subsidie vanuit de provincie Utrecht – direct ingestapt. De 

Greendriver Challenge is een rijstijlcompetitie, waarmee organisaties hun wagenpark 

verduurzamen en tegelijkertijd een aantrekkelijke brandstofbesparing kunnen realiseren. 

Deelnemers worden uitgedaagd om slimmer te rijden, waardoor aanzienlijke besparingen 

mogelijk zijn.  

 

Vertalen naar kansen 

Deelname aan dit initiatief viel samen met een strategische heroriëntatie, waarmee het 

bedrijf gestart was. In de periode hiervoor had het bedrijf het TLN keurmerk gerealiseerd 

en was men overgestapt van een externe TMS-leverancier naar ICT in eigen beheer. Ze 

zijn ICT zelf gaan inrichten omdat dit beter aansloot bij het bedrijf en de 

bedrijfsprocessen. Door scherper te kijken naar de bedrijfsvoering heeft men ook 

afscheid durven nemen van klanten die onvoldoende bijdroegen aan het bedrijf. Vragen 

zoals “wat is de bijdrage van een klant aan het bedrijfsrendement?”, “hoe past zijn lading 

in de routes” en “hoe lopen de distributiestructuren” zijn leidraad geweest. Hierdoor 

belandde het bedrijf in een uitdagende periode. De noodzaak tot kostenbesparing was 

meer dan eens aanwezig. 

 

Besluitvorming en realisatie 

Waar andere bedrijven binnen twee jaar na de start van de Greendriver Challenge 

afhaakten vanwege het administratieve gedoe, is De Rooy blijven doorgaan. In het eerste 

jaar werd een besparing van circa 10% brandstof – en daarmee ook 10% CO2-reductie – 

gerealiseerd. Natuurlijk werd een deel van het voordeel te niet gedaan door de kosten 

van een medewerker die was vrijgemaakt en moest zorgen voor zorgvuldige registratie. In 

het tweede jaar zette de daling (met 7%) in brandstofverbruik door. Wel bleek dat het 

lastig was om het bij chauffeurs blijvend onder de aandacht te houden. De noodzaak tot 

kostenbesparing was echter een belangrijke motivatie, waarmee het kostenbewust zijn 

rondom brandstofverbruik ook tussen de oren van de chauffeur kwam. 

 

De grootste rek was inmiddels weg uit het project en dus ging men op zoek naar andere 

manieren om brandstof te besparen. Een mentor die de chauffeurs feedback gaf op hun 

rijgedrag was de volgende stap. Chauffeurs gingen hierdoor rustiger rijden wat als 

bijkomend voordeel had dat ook de onderhoudskosten en schades daalden. Ook bracht de 

coaching door de mentor meer zaken aan het licht. Door de gesprekken met de chauffeurs 

kwam meer aandacht voor het welzijn van de chauffeur. Daarmee was een nieuw doel 

geboren: reductie van het ziekteverzuim. Een reductie van 1% gaf hier ook de nodige 

financiële voordelen. Hoewel men nog zoekende was, groeide het bewustzijn dat 

duurzaam ondernemen het bedrijf meer kon brengen.   

 

Vervolgens raakte De Rooy in gesprek met een potentiele klant. Een bedrijf dat duurzaam 

ondernemen hoog in het vandaal heeft staan. De gevoerde programma’s van De Rooy 

gericht op brandstofbesparing (en daarmee CO2-reductie) en welzijn chauffeur (reductie 

ziekteverzuim) vormden een belangrijke basis in het binnenhalen van deze nieuwe klant. 

Dit was een eyeopener: duurzaam ondernemen kon leiden tot nieuwe business. Door dit 

besef is ook de strategie gewijzigd. Wat tot dit moment nog vooral vanuit kostenreductie 

was gedreven, sloeg om naar een strategie gericht op omzetgroei door duurzaam 

ondernemen. 

 

Vanaf dit moment heeft De Rooy duurzaam ondernemen volledig omarmd. En met de 

resultaten kwamen steeds meer de focus en drive. Het werd als het ware een sport om 

duurzaam te excelleren. 

 



 

 

 

24 
 
 

 

 
 

 

Zo zijn ze op zoek gegaan naar nieuwe manieren om CO 2-besparing te realiseren. Eerst 

hebben ze het lean en green award behaald, later de lean en grean star award door de 

besparing van 27,8% CO2 tussen 2009 en 2012. Ook zijn ze voertuigen op alternatieve 

brandstoffen (groengas en elektrisch) gaan inzetten.  

 

En van het één, kwam het ander. Doordat De Rooy al zijn eigen pompstation had, hebben 

ze er de mogelijkheid tot het tanken van groengas toegevoegd. In eerste  instantie voor het 

eigen materiaal, maar inmiddels zijn ook bedrijven uit de omgeving gebruik gaan maken 

van deze groengas voorziening. De vrachtauto’s op groengas werden eerst alleen ingezet 

in de distributie, maar worden nu ook in de nachtritten voor hubvervoer met de partners 

gebruikt. Op deze manier verdienen de auto’s zich sneller terug.  

 

 

 

 

Ook zagen ze mogelijkheden CO2-reductie te realiseren met het pand. Daartoe hebben ze 

zonnepanelen op het dak geïnstalleerd, waarmee ze het pand van elektricite it voorzien en 

hun elektrische voertuigen kunnen opladen. Men overweegt nu zelfs een eigen 

vergistingsstation. 

 

Met de klanten die overbleven, is De Rooy meer nadruk gaan leggen op de relatie op de 

lange termijn. Door de aangebrachte focus naar duurzaam ondernemen is het bedrijf er 

uiteindelijk veel sterker van geworden en heeft het ook een hoogwaardiger 

klantenbestand opgebouwd. Het actief profileren van alle innovaties op het gebied van 

duurzaam ondernemen heeft bijgedragen aan een betere positionering van het bedrijf in 

de markt. Dit voorbeeld geeft duidelijk weer hoe een bedrijf zich heeft ontwikkeld vanuit 

een uitdagende situatie naar een bedrijf met goed perspectief door een duidelijk 

onderscheidend vermogen en een stevig fundament. 
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4.3 Bode Scholten; flexibiliteit als basis voor goed presteren 

 

 
 

Ontwikkelingen herkennen en vertalen naar kansen 

Medio 2008 kwam in de media dat Nederland in een recessie was beland. Ondanks dat 

Bode Scholten het in die periode nog zeer druk had en er in de markt eerder  een 

capaciteitstekort (voornamelijk door gebrek aan chauffeurs) dan overschot was, is het 

managementteam bijeen geroepen. Ze zijn gaan brainstormen over hoe ze hiermee om 

zouden moeten gaan als het ook Bode Scholten zou treffen. Drie weken later lag er ee n 

uitgewerkt plan van maatregelen verwerkt in een scenarioanalyse. Scenario 1 

concentreerde zich op een maatregelenpakket als er 10% omzetverlies zou zijn. Dit pakket 

bestond uit reductie van een aantal vrachtauto’s en het niet verlengen van tijdelijke 

contracten, zowel bij chauffeurs als in het warehouse. Scenario 2 betrof maatregelen bij 

20% omzetverlies waarbij het ging om verdere reductie van het aantal vrachtauto’s en het 

compleet afschaffen van alle overuren. In het derde scenario waarbij het ging om een 

omzetverlies van meer dan 30% zou men rigoureus moeten snijden. 

 

Besluitvorming 

Direct na het opstellen van het plan – vlak na de vakantieperiode – is Bode Scholten 

gestart met de voorbereidingen, ondanks dat ze toen nog van mening waren dat de crisis 

aan Bode Scholten voorbij zou gaan. Dit beeld werd ondersteund door de maandelijkse 

omzetcijfers waaruit nog geen omzetverlies was waar te nemen. Een belangrijke 

voorbereiding betrof het inwilligen van de wens tot nog snellere managementinformatie 

(stuurdata). In die periode konden ze de omzetcijfers tien dagen na het einde van de 

maand zien, terwijl behoefte was aan omzetontwikkeling per dag. Ze zijn toen een 

dashboard gaan opzetten en hebben tegelijkertijd het Keurmerk Transport gehaald. Toen 

het dashboard er eenmaal was, zag directeur Marco Scholten een dalende trend vanaf de 

vakantieperiode van 2008. 

 

Realisatie 

Ze hebben toen begin 2009 direct scenario 1 in werking gezet. Naast capaciteitsreductie 

zijn ze ook dichter op de bedrijfsvoering gaan zitten, allemaal gericht op verdergaande 

efficiëntieverbetering en hogere flexibiliteit. Zo zijn ze door automatisch plannen van zes 

naar vier planners teruggegaan. Ook hebben ze de overuren van de chauffeurs beperkt, 

maar wel zo dat het eerlijk werd verdeeld en iedereen van te voren wist waar ze aan toe 

waren. Verder zijn ze de beladingsgraad van de vrachtauto’s die shuttle -en tussen de hubs 

gaan vergroten door aanschaf van transportkooien waarmee ze de pallets – waarop steeds 

minder lading stond en dus in hoogte afnamen – konden stapelen. Daarnaast zijn ze hun 

klanten flexibelere mogelijkheden gaan aanbieden. Naast transport van pallets werden 

ook halve pallets en later zelfs kwart pallets geïntroduceerd. Hierdoor konden klanten 

besparen op de transportkosten. 

Het samenwerkingsverband Transmission, waar Bode Scholten al jarenlang onderdeel van 

uit maakt, heeft sterk geholpen de crisis te overwinnen door gezamenlijk het 

capaciteitsverlies op te vangen. 

Factsheet Bode Scholten 

 Opgericht in 1925. Aangesloten bij 

samenwerkingsverband Transmission 

 130 medewerkers, 65 voertuigen 

 Gevestigd in Zoetermeer 

 Omzet €13 miljoen 

 Gespecialiseerd in 24-uurs Benelux-

distributie stukgoed en palletzendingen 
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Ondanks dat het bedrijf 15% in omzet daalde hebben al deze acties er toe geleid dat het 

bedrijf zelfs 2009 met zwarte cijfers heeft afgesloten. Een belangrijke reden dat Bode 

Scholten deze maatregelen kon nemen, was het feit dat ze een flexibele schil rond het 

bedrijf hadden gebouwd. Ze benutten de kracht van tijdelijke contracten, maar juist ook 

het samenwerkingsverband heeft hen flexibel gemaakt. Niet alleen in het gezamenlijk 

opvangen van de marktschommelingen en de gedeelde kosten, maar juist ook in het 

binden van klanten door het aanbieden van een compleet netwerk. En daarnaast gaf het 

mogelijkheden om in te spelen op de veranderende wensen van klanten door het 

aanbieden van pakketten. 

 

 

 

 

Dat Bode Scholten een goede strategie heeft gekozen, blijkt ook uit het feit dat ze 

afgelopen jaar de felbegeerde TLN-ondernemersprijs heeft weten te winnen. Volgens de 

jury heeft Bode Scholten het beste geanticipeerd op de crisis en die maatregelen weten te 

nemen, waardoor het bedrijf er sterker is uitgekomen. Flexibiliteit vormt bij Bode 

Scholten de basis voor goed presteren! 
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4.4 De Winter Logistics; betrouwbaarheid door transparantie  

 

 
 

De Winter Logistics was in het verleden dé trekker achter KiSS-IT, een IT-systeem dat 

gericht is op het delen van keteninformatie. Dit heeft extern bijgedragen aan een goede 

profilering van het bedrijf. Intern heeft de IT-slag ertoe geleid tot intensieve monitoring 

en aanscherping van de bedrijfsprocessen wat heeft geresulteerd in verdergaande 

optimalisatie van de bedrijfsvoering. 

 

Ontwikkelingen herkennen, vertalen naar kansen en besluitvorming 

De Winter Logistics is actief in collectief sierteeltvervoer van kweker naar veiling en 

tussen de diverse veilinglocaties in Nederland, waar ook de nodige kopers zijn gevestigd. 

De dynamische omstandigheden in de bloemen- en plantenmarkt zorgen voor de nodige 

afstemming tussen ketenpartijen. Deze ketenomstandigheden samen met de ervaring die 

is opgebouwd met KiSS-IT vormen aanleiding voor De Winter om transparantie en 

betrouwbaarheid van de processen tot één van de belangrijkste pijlers te maken.  

 

Realisatie 

Om tijdig te identificeren welke behoefte bestaan bij klanten doet De Winter ieder jaar 

haar eigen klanttevredenheidonderzoek. Hierbij richten zij zich niet alleen op de cijfers 

die worden gescoord op de dienstverlening, maar vooral op de vraag doen wij wat klanten 

nodig hebben? Door inzicht in de eigen processen en de wens van klanten heeft De Winter 

haar organisatie aangepast op die klantbehoefte. In de logistiek heeft dit geresulteerd in 

initiatieven als “busdiensten” en “taxidiensten”, waarmee De Winter inspeelt op de 

behoefte van kwekers. Daarnaast is het belang van customer service sterk gegroeid. 

Omdat De Winter vaak pas een half uur van te voren de orders doorkrijgt van hun klanten, 

is er veel afstemming nodig. 

 

Door het toepassen van nieuwe technologische mogelijkheden is De Winter actief bezig 

haar customer service activiteiten te stroomlijnen. Een voorbeeld is de op korte termijn 

staande introductie van een zelf gemaakte app, waarin de orders kunnen worden 

doorgevoerd en waarin bovendien de informatieverstrekking naar de klant verbetert. Zo  

kunnen zij nu door het inbrengen van algoritmen in het Transport Management Systeem 

beter de Expected Time of Arrival (ETA) voorspellen. Het doel is om de status van een 

order via de app te ontsluiten aan klanten. De essentie is dat De Winter zich probeert te 

onderscheiden richting klanten door het bieden van transparante en betrouwbare 

keteninformatie. Ook bij de nieuwe klangroep de retail. 

 

Factsheet De Winter Logistics 

 Opgericht in 1992 

 285 medewerkers, 70 voertuigen 

 6 vestigingen 

 €26 miljoen omzet 

 Gespecialiseerd in collectievervoer en aan- en 

afvoerlogistiek van bloemen, planten, groenten 

en fruit 
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Naast investeringen in technologie heeft De Winter ook gekozen voor investering in 

sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit is begonnen met het 

management. Daar is bovendien ingezet op dienend leiderschap. Door medewerkers 

actief te betrekken, gaan zij ook makkelijker mee in veranderingen. Hoe? Door 

bijvoorbeeld het bloemetje van de maand of door het jaarlijkse programma “verbreed je 

horizon”, waarbij het personeel mee kan kijken bij hun collega’s. Een planner rijdt een 

dag mee met een chauffeur of iemand van de administratie loopt mee met een 

medewerkers van de orderintake.  

 

Door de combinatie van deze investeringen is de focus op betrouwbaarheid door 

transparantie ook daadwerkelijk geoperationaliseerd. Daarom ook de kernwaarden van  

De Winter Logistics: samen, dienend en betrouwbaar!  
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5 Succesvol innoveren 

Bedrijven in de transport- en logistieke sector die willen groeien, zullen zich moeten 

aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden en op zoek moeten naar 

toegevoegde waarde door in te zetten op innovatie. Uit de praktijkcases is al gebleken dat 

de bedrijven allemaal gekozen hebben voor een waardecreatie, ieder op een eigen 

gebied, en hierop focus hebben aangebracht. Niks doen is geen optie. 

 

Wat de cases ook hebben aangetoond, is dat om tot innovatie te komen de 

randvoorwaarden goed moeten zijn ingevuld, alvorens men stappen kan zetten om tot 

vernieuwing te komen: 

 

Randvoorwaarden 

 Innoveer vanuit een sterke basis en ken het bedrijf 

 Creëer innovatievermogen 

 

Innoveer vanuit een sterke basis en ken het bedrijf 

Doordat in het verleden de algehele transport- en logistieke markt gestaag doorgroeide, 

hoefden bedrijven actief op deze markt alleen hun sterke punten te benutten om groei te 

realiseren. Inmiddels zijn de tijden veranderd en is transport en logistiek al vijf jaar geen 

groeimarkt meer. De verwachting is dat er ook in de komende jaren sprake zal zijn van 

laagconjunctuur in de markt. Naast deze beperkte groeiprognose is de omgeving ook 

steeds complexer geworden. Er zit tegenwoordig veel meer dynamiek in de markt dan 

voorheen; grote volumeschommelingen zowel positief als negatief zijn aan de orde van de 

dag. Ook logistiek gezien wordt het ingewikkelder. De zendinggrootte neemt af en alles 

moet sneller. 

 

Dit leidt er toe dat logistiek dienstverleners die alleen hun sterke punten benutten eerder 

geconfronteerd worden met tegenvallende resultaten. Bedrijven zullen breder moeten 

inzetten en zorgen voor een goede stabiele basis, voordat ze kunnen werken aan nieuwe 

kansen en innovaties. Een ondernemer moet de kracht van het eigen bedrijf kennen en 

weten waar het geld wordt verdiend. Het met veel pijn en moeite opzetten van een nieuwe 

markt zou behoorlijk nutteloos zijn, als tegelijkertijd het volume op de huidige markten 

zou instorten. Ook kan een ondernemer veel makkelijker tijd vrij maken voor nieuwe 

dingen, als het bedrijf goed loopt. Zaak is dus om de bedrijfsvoering op orde te hebben; 

duidelijke processen en goede ICT ondersteuning. Dit betekent ook dat een ondernemer 

moet weten, waar de kosten zitten in het bedrijf. Zonder deze kennis is het voor een 

ondernemer onmogelijk om kostenbesparende maatregelen te nemen en de organisatie 

verder te optimaliseren. Ook is investeren en het opzetten van nieuwe dingen vanuit een 

bedrijf met een gezonde financiële basis eenvoudiger zowel intern (bij de mensen) als 

extern (bij bijvoorbeeld de bank) te verkopen. 

 

 
 

Creëer innovatievermogen 

Naast de sterke basis, is het innovatieklimaat een randvoorwaarde. Een ondernemer of 

zijn personeel moet tijd vrij maken om de ontwikkelingen te vertalen naar kansen. 

Tips  

 Weet waar de kosten zitten 

 Weet waar de omzet wordt gemaakt 

 Ken de eigen tekortkomingen 

 Zorg dat de processen op orde zijn  
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Innovatie ontstaat pas als er een innovatieklimaat wordt geschapen, waarin ruimte is voor 

ideeën bedenken en uitwerken. Het innovatievermogen van een bedrijf neemt toe 

naarmate het bedrijf voldoet aan een aantal voorwaarden zoals de juiste cultuur, waarbij 

mensen vrijheden genieten om tot het genereren en concretiseren van ideeën te komen. 

Deze vrijheden staan vaak haaks op de routines, beperkingen en deadlines die binnen het 

bedrijf gelden. De kunst is om die te doorbreken. 

Een mooi voorbeeld is Google, die zijn medewerkers de kans geeft hun talenten te 

ontplooien. Zij krijgen één dag in de week de vrijheid om te doen wat ze menen dat goed 

is voor de organisatie. Het uitwerken van eigen ideeën valt hier onder.  

 

 
 

Stappenplan om tot innovatie te komen 

Uit de praktijkcases is gebleken dat ondernemers een aantal stappen zetten om tot 

innovatie te komen in het bedrijf. Zie figuur 5.1 voor het stappenplan. 

figuur 5.1 Stappenplan innovatie 

 

 

 

 Bron: Panteia 

Stap 1. Weet wat er speelt in de markt en vertaal naar kansen 

Belangrijk voor een ondernemer is dat hij continu de marktontwikkelingen in de gaten 

houdt. Dit kan de ondernemer doen door zijn ogen en oren open te houden in gesprek met 

bijvoorbeeld klanten, concurrenten, medewerkers en leveranciers. Ook het lezen van 

vakliteratuur of het bijwonen van congressen helpt hierbij. In de praktijk blijkt namelijk 

dat geweldige ideeën vaak ontstaan als uiteenlopende specialismen met elkaar 

discussiëren of gaan samenwerken. 

Stap 1: Weet wat er speelt in de markt en vertaal naar kansen

Stap 2: Onderscheiden door product leadership of customer intimacy

Stap 3: Kies een bijpassende waardecreatie en breng focus aan

Stap 4: Maak implementatieplan; goede voorbereiding is sleutel tot succes

Stap 5: Toon lef en blijf doorzetten om innovatie te realiseren

Stap 6: Nazorg; ook na realisatie van innovatie werk te doen

Tips: 

 Zorg voor een innovatief klimaat. Maak mensen en middelen hiervoor vrij. Haal 

eventueel de benodigde kennis in huis 

 Investeer in samenwerking en zoek hierbij naar wederzijdse belangen 
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Bedrijven moeten tijdig inspelen op kansen die zich in de markt voordoen. Die kansen 

liggen niet zomaar voor het oprapen. Een ondernemer zal zelf een vertaling moeten 

maken van de ontwikkelingen die hij waarneemt, naar de gevolgen van die 

ontwikkelingen voor zijn bedrijf. Van hieruit zijn kansen te benoemen.  

Als aan een ondernemer wordt gevraagd hoe hij de juiste kansen heeft herkent, beroept 

hij zich vaak op zijn gevoel. Gevoel is lastig over te brengen, je hebt het of je hebt het 

niet. Bij keuzes op basis van gevoel is het onderbewustzijn bepalend. Het onderbewustzijn 

wordt echter gevoed door opgedane kennis en ervaringen uit het verleden. Al met al 

blijken keuzes toch rationeler dan gedacht en spelen kennis en ervaring een sleutelrol.  

 

 
 

Stap 2. Onderscheiden door product leadership of customer intimacy 

Als gevolg van de nieuwe realiteit, waarbij economische groei geen vanzelfsprekendheid 

meer is, zullen bedrijven die willen groeien op zoek moeten naar het bieden van 

toegevoegde waarde aan klanten. Klanten eisen steeds meer; de dienstverlening moet 

sneller en goedkoper. Onderscheid door enkel een strategie van operational excellence 

(cost leadership) is nauwelijks nog mogelijk. Alle transportbedrijven moeten scherp op de 

kosten letten, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening. 

Onderscheid moet komen uit andere zaken. Ondernemers kunnen kiezen uit de twee 

overgebleven waardestrategieën om onderscheidend te zijn; product leadership of 

customer intimacy (zie figuur 5.2). 

 

figuur 5.2 De transport- en logistieke sector op zoek naar toegevoegde waarde 

 

 

 

 Bron: Panteia op basis van Treacy en Wiersema 

 

Operational excellence

Customer intimacy Product leadership

Transport-

en 

logistieke 

markt

Zoek naar onderscheidende 

diensten in de sector

Zoek naar onderscheidend 

vermogen d.m.v. klantenbinding

Efficiënte processen vormen de basis

Tips  

 Wees nieuwsgierig 

 Creëer een netwerk van mensen (leveranciers, klanten, medewerkers,  

branchegenoten, externen) met als doel tot ideeën te komen 

 Doe ook ideeën op buiten de sector in parallelle markten  
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Stap 3. Kies een bijpassende waardecreatie en breng focus aan 

Bedrijven zullen dus op zoek moeten naar onderscheidend vermogen door het kiezen van 

een bepaalde specialisatie, waarmee waarde valt te creëren. Het ene bedrijf zet 

bijvoorbeeld in op duurzaamheid, het andere op kwaliteit , flexibiliteit of transparantie. 

Welk thema een bedrijf kiest is afhankelijk van de markt waarop het opereert, de klik van 

het bedrijf en de bedrijfscultuur met het thema en de affiniteit van de ondernemer. Eén 

ding is echter zeker; als een bedrijf geen thema kiest, blijft alleen de prijs over om op te 

concurreren. Maar dat is altijd nog veel beter dan helemaal geen focus te hebben. 

 

 
 

Als een bedrijf een thema heeft gekozen waarmee het zich wil onderscheiden, valt 

verankering ervan in de missie en visie van het bedrijf aan te bevelen. Tegelijkertijd zal 

een vertaling naar de strategie moeten worden gemaakt, waarmee het tactisch plan kan 

worden gevoed, alvorens het tot operationele daden kan leiden. Nog altijd innoveren veel 

bedrijven op ad hoc basis zonder daarbij een passende strategie te hebben uitgewerkt. 

Succesvoller is echter om pas te innoveren op basis van een goed plan dat past bij de 

strategie van het bedrijf. 

 

 
 

Stap 4. Maak implementatieplan; goede voorbereiding is sleutel tot succes! 

Implementatie van een innovatie valt of staat met de juiste voorbereiding. Zeker in een 

moeilijke markt is dit essentieel. Een dienst opzetten die niet aansluit bij de huidige 

dienstverlening heeft ook weinig zin. Maar ook zonder draagvlak onder het person eel is 

succes onhaalbaar. Er zal dus energie moeten worden gestoken in het vergroten van het 

draagvlak. Tijdens de voorbereiding zal een planning moeten worden gemaakt en zal de 

hoeveelheid benodigde middelen moeten worden bepaald.  

 

In de praktijk blijkt dat de doorlooptijd en benodigde middelen vaak worden onderschat. 

Als er tijdens de voorbereidingsfase geen rekening wordt gehouden met extra middelen 

om tegenslagen – die altijd plaatsvinden – op te vangen, strand de innovatie in 

schoonheid. Doordat er altijd onverwachte situaties optreden, moet men ook flexibel zijn 

in het bijsturen van de implementatie. Starheid bij de uitvoering waarbij hardnekkig wordt 

vastgehouden aan het oorspronkelijke plan, werkt contraproductief.  

 

Invoering van nieuwe diensten hebben per definitie gevolgen voor de manier van werken 

in het bedrijf. Als dit niet wordt onderkend, ontstaat een probleem op het moment dat de 

nieuwe dienst gebruikt gaat worden. Vaak is het dan al te laat om de werkwijze te 

veranderen. 

 

 
 

 

Als achteraf blijkt dat het resultaat van bepaalde keuzes niet het gewenste effect 

sorteert, moet men durven beslissingen terug te draaien! 

Tips  

 Veranker de gekozen waardecreatie in missie, visie en strategie 

 Ontwikkel een onderscheidende strategie. In een markt waar weinig 

onderscheiden vermogen is, kiest de klant op prijs. 

Tips  

 Elke markt vraagt een aparte benadering. Het klakkeloos kopiëren van een 

succesvolle tactiek leidt vaak niet tot het gewenste effect  

 Werk vanuit een plan 
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Stap 5. Toon lef en blijf doorzetten om innovatie te realiseren 

Alle voorgaande stappen zoals marktontwikkelingen zien, vertalen naar kansen, kiezen 

voor waardecreatie en het aanbrengen van focus zijn essentiële stappen, maar zinloos als 

er geen vervolg wordt gegeven door het ook werkelijk te implementeren. Hiervoor is  lef 

nodig, omdat er nu eenmaal risico’s worden gelopen.  

 

Productinnovaties zijn vaak makkelijker in te voeren dan proces- of businessinnovaties. 

Proces- of businessinnovaties leiden vaak tot een aanpassing van de werkwijze van 

medewerkers. Hierbij gelden dezelfde regels als bij ieder andere bedrijfsmatige 

aanpassing. Van tevoren is het handig om draagvlak voor de ideeën te creëren door 

medewerkers goed te informeren over nut en noodzaak en inspraak te geven om nog 

(kleine) wijzigingen aan te brengen.  

Ook zullen medewerkers moeten worden ondersteund door middel van training en 

cursussen om de benodigde kennis te verschaffen die bij de veranderde taken hoort. 

Hiermee wordt mogelijke weerstand beperkt. 

 

Veel goede ideeën stranden in schoonheid. Bij vrijwel elke implementatie loopt men 

tegen tegenslagen aan. Zaak is om niet bij de eerste weerstand te stoppen. 

Doorzettingsvermogen is een vereiste. Ook het maken van een goed (implementatie)plan, 

waarin de doelstelling, activiteiten, taakverdeling, budgettering, t ijdsplanning en 

risicoanalyse staan beschreven, is erg belangrijk.  

 

Nadenken over hoe bepaalde gewenste stappen kunnen worden gezet, helpt hierbij, maar 

er is meer. Het enkel succesvol invoeren van een innovatie is onvoldoende. Monitoren en 

bijstellen hoort er ook bij. 

 

 
 

Stap 6. Nazorg; ook na realisatie van innovatie is werk te doen 

Als een nieuwe dienst succesvol is opgenomen in het dienstenpakket blijft het zaak de 

resultaten te monitoren. Het verzamelen van feedback van de gebruikers is cruciaal. Als 

dit wordt nagelaten, kan een dienst na een veelbelovend begin (klanten di e de dienst een 

keer proberen) weer volledig instorten. Overigens wordt niet elke dienst direct door 

klanten gebruikt. Marketing blijft aandachtspunt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tips  

 Voer goede ideeën in. Als een idee goed is, blijf doorzetten om het te 

realiseren 

 Heb het lef om te starten met innoveren. Kleine stappen hoeven niet veel te 

kosten, maar kunnen al veel opleveren en tonen direct innovatief vermogen. 

Speel in op gewijzigde externe omstandigheden 

 Zorg voor draagvlak bij de medewerkers. Zet juiste mensen op juiste plek  

 Verminder eventuele weerstand door informeren, inspraak en ondersteuning 

Tip: Monitor de resultaten en stuur bij 
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Ter afsluiting 

De groei in de transport- en logistieke markt is al jarenlang beperkt en ook voor de 

komende periode is de verwachting dat de markt laagconjunctuur zal kennen. Groei gaat 

niet meer vanzelf. Bedrijven zullen moeten zoeken naar toegevoegde waarde.  

 

Als een bedrijf gestructureerd is, continu de ontwikkelingen in de gaten houdt en vertaalt 

naar marktkansen en hierbij een duidelijke focus heeft, is gezonde groei nog altijd 

mogelijk. 

 

  

Hoofdpunten hoofdstuk 5: Succesvol innoveren 

 Bedrijven zullen actie moeten ondernemen om gezonde groei veilig te stellen. 

Niks doen is geen optie 

 Zoek naar toegevoegde waarde door innovaties. Leg focus op onderscheidend 

vermogen 

 Om te innoveren moeten de randvoorwaarden zoals een sterke basis en een 

goed innovatieklimaat ingevuld zijn 

 Bedrijven moeten weten wat er speelt in de markt en deze ontwikkelingen 

vertalen naar kansen 

 Bedrijven moeten kiezen voor een waardecreatie en hierop focussen 

 Goede voorbereiding is sleutel tot succes bij innovatie 

 Toon lef en blijf doorzetten om innovatie te realiseren 

 Ook na realisatie van innovatie is werk te doen 
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Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden 

Focus op onderscheidend vermogen 
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