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VoorwoorD
ambitie: versterken logistieke toppositie door te excelleren in hoogwaardige diensten 

De Commissie Van Laarhoven is er samen met de Nederlandse supply chain sector van overtuigd 
dat Nederland een unieke uitgangspositie heeft om haar logistieke toppositie te versterken. Deze 
toppositie staat door de toenemende internationale concurrentie onder druk. Om de vruchten te 
kunnen plukken van de verwachte sterke groei van de (handels)stromen de komende jaren, is het 
cruciaal om zo snel mogelijk sterk in te zetten op nieuwe hoogwaardige supply chain activiteiten.  

Een van de voorwaarden om onze toppositie te versterken en kansen om te zetten in resultaten, is 
het hebben van draagvlak in de samenleving. Duurzaamheid is daarmee onlosmakelijk verbonden. 
Het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid nemen onder andere op het gebied van supply chain 
ontwikkeling samen het voortouw in deze duurzaamheid. 

In ons rapport ‘Naar een vitale supply chain door krachtige innovatie’ signaleerden wij in 2006 dat 
Nederland op logistiek gebied vooral concurreert met de ons direct omringende landen en veel  
minder met de lagelonenlanden. Innovatie is hét middel om die concurrentie aan te gaan. Neder-
land is in alle opzichten gebaat bij een blijvend sterke supply chain sector. Om Nederland op het 
hoogste niveau mee te laten spelen, moeten we op gecoördineerde en samenhangende wijze het 
imago van de sector verbeteren, het onderwijs en onderzoek verder versterken, onze arbeidsmarkt 
topfit houden en nieuwe, innovatieve supply chain concepten ontwikkelen. Onze uitgangspositie 
hiervoor is uitstekend.

Voor het versneld ontwikkelen van nieuwe supply chain concepten zijn begin 2007 op basis van  
consultatie van circa twintig marktpartijen vijf innovatiethema’s bepaald. Voor ieder van deze        
thema’s zijn consortia gestart met het concreet formuleren van het thema, het inventariseren waar 
kansen, bedreigingen en concrete behoeften liggen, en het zetten van de eerste stap richting echte 
innovatieprojecten. Deze vijf thema’s zijn:



Innovatieagenda van de Commissie Van Laarhoven 3

1  Cross Chain Control Center (4-C)
2 Regierol van knooppunten
3 Service logistiek
4 Supply chain kansen in douaneprocessen
5 Stedelijke distributie

De consortia zijn gestart vanuit de grote Nederlandse multinationals (met name verladers) en 
knooppunten (Schiphol en de Rotterdamse haven). Immers, creativiteit en innovatie op het ge-
bied van supply chain activiteiten komt vooral vanuit deze partijen. Onze aanpak heeft een sterke                  
aanzuigende werking op andere partijen op het gebied van logistieke dienstverlening, ICT, banken 
en kennisinstellingen. 

Innovatiekracht vereist een supply chain sector waarin partijen open staan voor partnerships en 
supply chain oplossingen, en een overheid die een stimulerende omgeving creëert. De uitgangs-
positie qua productiviteit, omvang en innovatief vermogen van onze supply chain sector is in ieder 
geval prima. Gezamenlijk doorpakken is nu gewenst, gekoppeld aan het zichtbaar maken van wat 
er al allemaal gebeurt! 

Ook aan de kant van de overheid is de ambitie opgepakt. Zo heeft ons rapport uit 2006 onder andere 
weerklank gevonden in de ‘Beleidsbrief Logistiek en Supply Chains’ van het Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat, waarin vrijwel alle aanbevelingen van de Commissie rechtstreeks zijn overgenomen. 
Daarnaast heeft het Ministerie van Economische Zaken / SenterNovem in de afgelopen periode een 
verkennende analyse uitgevoerd om te bepalen in welke mate Logistiek en Supply Chains voldoen 
aan de gestelde criteria van een Innovatieprogramma.

Deze innovatieagenda betreft een beschrijving van het gebied, de focus op de geselecteerde inno-
vatiegebieden, de noodzaak om te komen tot een Innovatieprogramma en de visie op wat er moet 
gebeuren op diverse terreinen. Concreet bespreken we kennisontwikkeling, imagoverbetering, ar-
beidsmarkt en een toekomstig topinstituut. Het document wordt afgesloten door een overzicht van 
de bedrijven die een actieve rol spelen. 

Deze innovatieagenda vormt een ‘opstap’ naar het officiële innovatieproces. Het wordt vervolgd met 
het uiteindelijke visiedocument en het Innovatieprogramma, die beiden voorgelegd zullen worden 
aan de Strategische Adviescommissie. Hiermee hopen wij bij te dragen aan een snel en zorgvuldig 
verloop van dit proces. 

De uitdaging ligt allereerst op het bord van de bedrijven zelf. Met de vorming van de consortia en de 
discussies over visie en focus is hier een goede basis voor gelegd. Met deze innovatieagenda roepen 
wij het bedrijfsleven op krachtig in te zetten op de genoemde partnerships, mee te werken aan de 
diverse reeds gestarte initiatieven en een actieve rol te vervullen bij het realiseren van onze gezamen-
lijke ambitie! Ook de overheid roepen wij op actief mee te doen om het innovatieproces binnen de 
Nederlandse supply chain sector verder vorm te geven. Wij zijn van mening dat deze innovatieagenda 
en het door ons in gang gezette proces uitstekend passen in het Kabinetsbeleid dat zich op het stand-
punt stelt dat de markt zelf initiatieven onderneemt en de overheid waar nodig ondersteuning biedt. 
Wij roepen de marktpartijen dan ook graag op zich aan te sluiten bij onze initiatieven! 

Hoofddorp, november 2007
Commissie Van Laarhoven
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 InLeIDIng 

 
Sterke supply chain activiteiten zijn onontbeerlijk voor succes in andere sectoren, zoals de maak-
industrie. De aanwezigheid van hoogwaardige supply chain activiteiten in Nederland zijn een vesti-
gingsplaatsfactor voor producerende bedrijven en handelsondernemingen. Zo is de handelsfunctie 
van Nederland op het gebied van sierteelt grotendeels gebaseerd op onze excellente supply chain 
competenties. En ook in andere Nederlandse sectoren speelt onze supply chain ervaring een be-
langrijke rol bij het faciliteren van de handel. Logistiek is slim organiseren, en daar heeft Nederland 
faam in opgebouwd.

Een gezamenlijke inspanning en een actieve overheid zijn nodig om supply chain innovatie te rea-
liseren en zo de economische en maatschappelijke vruchten te plukken 
Innovatie is steeds belangrijker in de (inter)nationale supply chain: niet alleen innovatie in techniek 
maar ook – en vooral – innovatie in processen en ondersteunende IT-systemen. Nederland dient zich 
in innovatievermogen en kennis te onderscheiden van zijn buurlanden. Op die manier kan Nederland 
bovengemiddeld profiteren van de groei in het internationale transport van Azië naar Europa, inclu-
sief de daarmee samenhangende activiteiten op het gebied van ‘Value Added Logistics’ en ‘Value 
Added Services’ met hun omvangrijke werkgelegenheid. Zoals figuur 1.1 laat zien, gaat het bij de 
supply chain activiteiten niet alleen maar om traditionele logistieke diensten, zoals fysiek transport 
en overslag, warehousing en opslag. Integendeel, tegenwoordig ligt de focus vooral op hoogwaar-
dige  diensten die meerwaarde toevoegen binnen de keten – bijvoorbeeld value added diensten, 
 ketenregie en supply chain gerelateerde ondersteunende diensten.

Innovatiekracht vereist een brede supply chain sector waarin partijen nog duidelijker open staan 
voor samenwerking – waarbij ook een belangrijke rol is weggelegd voor leveranciers van ICT- en 
SCM-oplossingen, kennisinstellingen, én een overheid die een stimulerende omgeving creëert. Het 
initiatief vanuit het verladende en vervoerende bedrijfsleven is hiertoe van het grootste belang. 

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 gaan wij kort in op het belang van de supply chain activiteiten voor het bedrijfs-
leven, de economie en de samenleving. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de belangrijkste markt-
ontwikkelingen, kansen en bedreigingen voor onze sector. Tevens lichten wij toe, waarom het verder 
ontwikkelen van onze kerncompetenties noodzakelijk is. De generieke acties die nodig zijn om door 
te pakken en onze toekomstige internationale concurrentiepositie veilig te stellen bespreken we 
in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 beschrijven wij de innovatiethema’s die vanuit de marktpartijen op-
gepakt worden en geven wij de huidige stand van zaken weer. Deze innovatieagenda wordt afgeslo-
ten door een hoofdstuk over de rol die de overheid hierin kan hebben (hoofdstuk 6).

1
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Figuur 1.1 (Bron IMPULS Ketenstudie)
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 het BeLang Van De 
 suppLy ChaIn seCtor Voor       
 eConomIe en samenLeVIng
2.1 economische betekenis

Supply chain sector is ‘enabler’ en pijler Nederlandse economie
De supply chain sector is een belangrijke en steeds efficiëntere ‘enabler’ voor de gehele Nederlandse 
economie. Supply chain activiteiten vormen een aanzienlijk deel van de binnenlandse waardeketen 
en leveren een substantiële bijdrage aan de werkgelegenheid en het Bruto Nationaal Product. De 
 toegevoegde waarde bedraagt naar schatting € 25 miljard per jaar1. Circa 10% van de arbeids plaatsen 
in Nederland is gerelateerd aan supply chains in de brede zin, en zonder deze inspanning zou de Ne-
derlandse economie niet kunnen functioneren. Direct en indirect biedt de supply chain sector werk 
aan 700.000 tot 900.000 mensen2. Dat is meer dan in de bouw, het onderwijs of bij de overheid3. Door 
het versterken van de samenwerking en het uitbouwen van de netwerken met juridische, fiscaalfinan-
ciële en IT-kennis kan de sector nog verder versterkt worden, en kan haar internationale concurrentie-
positie verder verbeterd worden.

Supply chain activiteiten vormen een belangrijke pijler onder de positie van Nederland in het interna-
tionale economische verkeer. Van de totale toegevoegde waarde van onze export wordt 11% oftewel 
bijna € 6 miljard gegenereerd in supply chain processen. Daarnaast vergroot de supply chain sector 
ook de aantrekkingskracht van Nederland als vestigingsland voor andere economische activiteiten. 

2.2   Maatschappelijke betekenis 

De supply chain sector is aanjager van de werkgelegenheid
De supply chain sector speelt een belangrijke rol in het genereren van werkgelegenheid voor lager 
opgeleiden. Dit betreft een belangrijke maatschappelijke functie, die bovendien zeer locatiegebonden 
is. Supply chain activiteiten4 hebben zeker niet uitsluitend betrekking op intelligente dienst verlening 
rondom (vervoers)stromen, maar wel in toenemende mate. Kennis en innovatie spelen daarin een 
sleutelrol.

2
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Duurzaamheid staat centraal 
Bovendien stelt de (Nederlandse) samenleving eisen aan de supply chain als ‘medegebruiker’ van 
schaarse infrastructuur en als potentieel milieubelastende activiteit. Een belangrijke maatschappe-
lijke trend is waarneembaar in de richting van een groter bewustzijn rondom het thema duurzaam-
heid. De overtuiging groeit dat bedrijfsactiviteiten zo ingericht moeten worden dat deze zo min 
mogelijk schadelijk effect hebben op milieu, ruimte en leefbaarheid. Dit uit zich in diverse bedrijfs-
initiatieven en platforms die recentelijk opgezet zijn.

Zo gaf de Secretaris-generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat op 26 juni 2007 het start-
sein voor het Innovatieprogramma Duurzame Logistiek (IDL). Dit programma wil door middel van 
concrete projecten en instrumenten laten zien dat duurzame logistiek leidt tot een verbetering van de 
concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. Bedrijven worden uitgenodigd om  tezamen 
met kennisinstellingen en overheden een toekomstbeeld van een duurzaam logistiek  systeem te 
ontwikkelen en in proefprojecten om te zetten. Bedrijven worden uitgedaagd om instrumenten te 
ontwikkelen die aantonen dat het loont om ook op logistiek gebied duurzaam bezig te zijn.  Bedrijven 
worden gesteund bij het opsporen van logistieke verbeteringen waarbij er tevens op wordt gewe-
zen dat deze verbeteringen niet alleen bedrijfseconomisch positief uitpakken maar ook goed zijn 
voor het milieu. Het programma is gefinancierd door het Ministerie van Verkeer en  Waterstaat en 
ondergebracht bij Connekt. Doordat de ondersteuning van de Commissie Van  Laarhoven en van 
het  Kennisakkoord eveneens bij Connekt zijn ondergebracht, worden de initiatieven onderling afge-
stemd, waardoor doublures voorkomen worden en meerwaarde ontstaat.

Twee voorbeelden van logistieke initiatieven met een doelstelling tot het reduceren van energie 
Op 29 augustus 2007 lanceerde TNT het programma ‘Planet Me’. Dit betreft een strategie om de 
transparantie ten aanzien van de CO2–emissies van het bedrijf te verbeteren, de CO2–uitstoot van 
de operationele activiteiten drastisch te reduceren en de 159.000 TNT-medewerkers te stimuleren 
dit ook te doen in hun privéleven. Met als ambitie het eerste CO2 neutrale transportbedrijf wereld-
wijd te worden. 

Een ander voorbeeld is het ‘Rotterdam Climate Initiative’, een platform voor iedereen die wil mee-
werken aan het halveren van CO2-uitstoot in 2025 en het versterken van de economische groei. 
Zo komen in het Rotterdam Climate Initiative alle initiatieven samen om Rotterdam te ontwikkelen 
tot CO2-arme stad en ‘Energy-port’. De vier partners (gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotter-
dam, DCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs) zetten alles op alles voor een goed klimaat voor 
mens, milieu en economie. De ambitie is om samen te innoveren, mensen en organisaties te mo-
biliseren en te investeren om het Rotterdamse klimaat te verbeteren.

1  ministerie van economische Zaken, mw. m.a.J. van der hoeven (2007): speech uitgesproken door de minister van economische Zaken tijdens de 

jaarvergadering van het knV goederenvervoer, Den haag

2  ministerie van Verkeer en waterstaat, dhr. w. kuijken (2007): toespraak van de secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer en waterstaat, 

wim kuijken, tijdens de 20ste nationale Distributiedag ‘De toekomst telt’ op donderdag 14 juni 2007 in rotterdam. titel: samenwerken aan een 

toekomst waarin nederland blijft meetellen.

3  Financieele Dagblad (2006): ingezonden brief minister peijs, maak logistieke sector nog sterker

4  supply chain activiteiten: het geheel van alle activiteiten dat nodig is om de fysieke goederenstroom, alsmede de bijbehorende informatie- en geld-

stroom effectief en efficiënt te laten verlopen, zowel binnen één bedrijf als tussen bedrijven, zowel ‘in eigen huis’ als uitbesteed (aan specialistische 

bedrijven), zowel in nederland als van/naar het buitenland. het begrip ‘activiteiten’ verwijst hierbij naar de fysieke uitvoering en aanverwante activi-

teiten (Value added Logistics en services), de regie over de logistieke keten en het ontwikkelen en leveren van diensten en producten ten behoeve 

van uitvoering en regie (zoals transportmiddelen, advies en It-systemen). Zie figuur 1.1.
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 swot-anaLyse: Doorpakken   
 op kernCompetentIes 

3.1 Sterktes: De nederlandse supply chain sector behoort tot de wereldtop

Nederland is op het gebied van supply chain activiteiten een wereldspeler. Binnen de Nederlandse 
sector is sprake van marktwerking en sterke onderlinge concurrentie.

Arbeidsproductiviteit staat internationaal bovenaan 
Het is de ambitie van de Nederlandse supply chain sector om de rol als Europese ketenregisseur 
te grijpen en verder uit te bouwen. Naast de mainport van Europa willen we als Nederland ook 
graag de supply chain ‘brainport’ van Europa zijn, door vanuit ons land logistieke netwerken te 
besturen en te beheersen. In internationaal perspectief staat de Nederlandse supply chain sector er 
goed voor. Een relatief hoge arbeidsproductiviteit, vergeleken met de landen om ons heen. Ook in 
 vergelijking met de private sector in eigen land doet de supply chain sector het goed. 

Hoe hoger deze arbeidsproductiviteit, hoe meer waarde een logistieke werknemer per uur pro-
duceert. Uiteraard gebeurt dit vaak met de inzet van moderne ICT en/of andere besturingssystemen. 
De Nederlandse economische groei op de langere termijn is sterk afhankelijk van verbetering van 
de arbeidsproductiviteit. In april 2007 heeft McKinsey een onderzoek gedaan voor het Ministerie van 
Economische Zaken naar de arbeidsproductiviteit in de logistieke sector, en hierbij de prestaties van 
acht landen met elkaar vergeleken.

De belangrijkste conclusie die uit het McKinsey onderzoek naar voren komt, is dat Nederland tot de 
wereldtop behoort wat betreft de logistieke arbeidsproductiviteit. De Nederlandse logistieke werk-
nemer creëert per uur voor 39 Euro aan toegevoegde waarde, en dat ligt maar net achter koploper 
Finland. De andere landen uit het onderzoek lopen wat betreft de productiviteit ver achter op ons 
land, zo zijn Nederlandse logistieke werknemers twee maal zo efficiënt als Britse en maar liefst drie 
maal zo efficiënt als Duitse werknemers. Deze hoge productiviteit geeft aan dat in de Nederlandse 
logistiek al relatief veel ‘brainportwerkzaamheden’ met een hoge toegevoegde waarde worden 
 verricht. McKinsey concludeert dan ook dat verdere expansie van de activiteiten gunstig kan zijn 
voor de Nederlandse economie5.   

Nederlandse supply chain expertise is exportproduct
De Nederlandse expertise van bedrijven op het gebied van supply chains is internationaal erkend. 
Bedrijven weten zich vaak internationaal te onderscheiden door het toepassen van innovatieve 
en flexibele logistieke concepten. Nederland is dan ook netto exporteur van de in Nederland ont-
wikkelde logistieke concepten. 

3
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Voorbeeld van succesvolle export van supply chain expertise 
Quintiq (opgericht in 1997) is een innovatief Nederlands software bedrijf met kantoren in Duits-
land, Engeland, Finland, de VS, China en Maleisië. Quintiq werkt aan het ontwikkelen en vermark-
ten van flexibele, kwalitatief hoogwaardige standaardsoftware, waarmee de supply chain, plan-
ning en scheduling van industriële en logistieke ondernemingen geoptimaliseerd wordt. Quintiq 
behoort hiermee tot de topspelers in de wereld van geavanceerde software voor bedrijfspro-
cesoptimalisatie en heeft implementaties verricht in meer dan 22 verschillende landen.

Nederlands onderzoek is van hoge kwaliteit en internationaal erkend
Het Nederlandse onderzoeksveld is overzichtelijk en goed georganiseerd; een selecte groep mensen 
die elkaar weet te vinden. Er is een goede aansluiting op het internationale onderzoeksveld en op 
internationale netwerken. Ook is het wetenschappelijk onderzoek internationaal gezien van goede 
kwaliteit6. De hoogwaardige kennis van universiteiten ligt met name op het terrein van infra structuur 
en het exacte deel van de ketenlogistiek: plannings- en besturingsmodellen. Nederland neemt naar 
recent bleek wereldwijd de zesde positie in op het gebied van Management Science, een vakgebied 
dat een bepalende rol speelt in de supply chain7. De universiteiten werken intensief samen met het 
(inter)nationale bedrijfsleven. Dit blijkt onder andere uit het financieren van onderzoek op het ge-
bied van logistiek en supply chain management door Nederlandse bedrijven zoals Tomtom, ASML 
en Organon, en door internationale bedrijven die grootschalige ontwerp- en onderzoeksprojecten 
aan de Nederlandse universiteiten financieren, zoals Nike, Procter & Gamble en DHL.

3.2 Zwaktes: op een aantal deelaspecten scoort de nederlandse supply chain sector minder goed

Sector is versnipperd en veel partijen kunnen concurrentie niet zelfstandig het hoofd bieden
Onze supply chain sector is versnipperd en bestaat uit relatief veel kleine bedrijven. De supply chain 
sector wordt grotendeels gevormd door het midden- en kleinbedrijf (MKB). Innovatie blijkt vooral 
voorbehouden aan de grotere bedrijven, zo blijkt uit divers onderzoek. De supply chain sector is 
bovendien minder compact en homogeen dan andere sectoren, zoals ‘food’ en chemie. De supply 
chain sector is veel meer verweven met andere sectoren en loopt door allerlei industrieën heen. Dit 
maakt een goede samenwerking en bundeling van innovatieve krachten complex.

Imago van de sector is niet sterk genoeg en vraag en aanbod arbeidsmarkt matchen niet
Het gebrek aan innovatiekracht hangt deels samen met het negatieve imago van logistiek, dat veelal 
op één lijn gebracht wordt met ‘transport van A naar B’. Supply chain management bepaalt in hoge 
mate de dynamiek van de internationale productie en handel. Grote bedrijven kunnen niet bestaan 
zonder excellente logistiek en supply chain regie. Investeringen in supply chain voorzieningen be-
palen onze aantrekkingskracht als vestigingsland. Supply chain management heeft echter nog on-
voldoende aandacht in de ‘boardroom’ van grote ondernemingen. Het werk in de sector wordt 
vooral geassocieerd met relatief laagwaardig werk en heeft een negatief imago. Het zou gaan om 
vies werk, dat ook nog eens slecht betaald wordt en een gering perspectief biedt. De diversiteit van 
het werk en de carrièremogelijkheden zijn onvoldoende in beeld. De vraag vanuit het bedrijfsleven 
naar zowel laag- als hooggeschoold logistiek personeel neemt toe, maar knelt aan de aanbodkant8. 

Productiviteitsgroei en innovatiegraad blijft achter
Hoewel de productiviteit als geheel erg hoog is, valt de groei van de productiviteit tegen9. Dit is 
een teken dat de innovatieperformance van de sector achterblijft bij de concurrentie. In ons eind-
rapport van vorig jaar concludeerden wij onder andere dat de innovatiegraad van de Nederlandse 
 supply chain sector een stimulans behoeft. Vergeleken met andere dienstverlenende sectoren heeft 
de  Nederlandse supply chain sector een lage innovatiegraad, zo bleek. Zie figuur 3.1.

Focus opleidingen schiet tekort en het vakgebied trekt te weinig studenten aan
Nederland kent een relatief grote diversiteit aan opleidingen rondom supply chain management. In ver-
gelijking met de ons omringende landen heeft Nederland een groot aanbod aan logistieke op leidingen 
op HBO- (Hoger Beroepsonderwijs) en universitair niveau. De grote diversiteit aan opleidingen is ener-
zijds een kracht van de Nederlandse situatie. Dit houdt echter ook het risico in op een beperkte kennis-
deling tussen de opleidingen. Het instellen van lectoren op het HBO is een goede ontwikkeling om dit 
te voorkomen en verdient navolging. 
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Realisatie van innovatie naar type voor diverse dienstverlenende sectoren
(% van het aantal bedrijven per sector)

Toch moeten we constateren dat nog steeds (te) weinig studenten kiezen voor logistiek. Dat geldt 
dan met name voor de exacte opleidingen. De oorzaak daarvoor ligt volgens de Commissie bij: 
•	 	Het	achterblijven	van	 ICT-investeringen	 in	de	 logistieke	sector	 in	Nederland	 ten	opzichte	van	

andere sectoren (bijvoorbeeld financieel). Hierbij gaat het met name om ICT ter ondersteuning 
van werkprocessen;

•	 	Veel	logistieke	opleidingen	zijn	geen	zelfstandige	opleidingen,	maar	afstudeerrichtingen	binnen	
bredere opleidingen. Dat betekent dat de studenten die hier afstuderen een brede keuze hebben 
op de arbeidsmarkt. Bij de initiële keuze voor een arbeidsplaats door de student wordt relatief 
veel gekozen voor functies in de ‘strategy consulting’ of ICT. De salarisverschillen spelen hierin 
een rol, alsmede het ontwikkelingsperspectief. Ook indien men initieel voor een logistieke func-
tie kiest, groeien veel van deze mensen door naar bredere management functies in bijvoorbeeld 
‘operations management’;

•	 	Het	‘life	long	learning’	is	onvoldoende	georganiseerd.	De	beroepsvereniging	vLm	(vereniging	
Logistiek management) speelt een belangrijke rol en doet dat goed op het gebied van pro-
ductielogistiek en supply chain management, maar bijvoorbeeld in de transportsector is dit veel 
minder het geval.

Kenniskloof: aansluiting van het hoger onderwijs op het bedrijfsleven ontbreekt
Onderzoekers zijn vooral bezig met hun eigen (theoretische) vraagstukken en praktijkgericht onder-
zoek is vaak minder praktijkgericht dan het zou moeten zijn – enkele uitzonderingen daargelaten. De 
TU Eindhoven constateerde onlangs in haar vijftig jarig jubileumboek10, dat ‘transfer van kennis naar 
het bedrijfsleven’ vooral indirect plaatsvindt doordat studenten na hun afstuderen in het bedrijfsleven 
aan de slag gaan en de tijdens de studie opgedane nieuwe inzichten daar gaan toepassen.  
Studenten met een afgeronde universitaire of HBO-opleiding hebben vaak nog te weinig kennis van 
hoe het er werkelijk in de praktijk aan toe gaat. Tevens missen zij concrete supply chain engineering 
kennis. Herhaaldelijk komt uit onderzoek naar voren dat de kloof tussen universitaire kennis enerzijds 
en de kennisbehoefte en het absorptievermogen van bedrijven anderzijds te groot is. Het verder ver-
sterken van de opleidingen, het uitbreiden van mogelijke netwerkvorming en het intensiever uitwis-
selen van kennis tussen kennisinstellingen en bedrijven is nodig om dit nog verder te verbeteren11,12. 
Dit is een terugkerend aandachtspunt in gesprekken en ontwikkelingsplannen voor de sector.

3.3 Kansen: De nederlandse supply chain sector kan nú haar slag slaan

Ketenregie en hoogwaardige dienstverlening bieden Nederlands bedrijfsleven kansen
De toenemende vraag naar meer hoogwaardige dienstverlening vormt een groei- en transitiepers-
pectief voor bedrijven actief op het gebied van supply chain activiteiten. De milieu- en fysieke  grenzen 
waar het vervoer door Nederland in toenemende mate tegenaan loopt, spelen daarbij een belang-
rijke rol. Onder invloed van mondiale ontwikkelingen verschuiven productielocaties en dienen sup-
ply chain structuren zich steeds aan te passen aan de laatste stand van zaken. Juist in de  ketenregie 
en in de hoogwaardige dienstverlening liggen kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

ICt
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Nederland wordt weer aantrekkelijker als vestigingsplaats
Een sterke supply chain management dienstverlening biedt bedrijven die zich hier vestigen, extra 
 mogelijkheden om hun mondiale stromen (zowel fysiek, als ook de informatie- en financiële stromen) te 
sturen en via het Nederlandse bedrijfsleven af te wikkelen. Overigens staat dit niet op zichzelf.  Uiteraard 
behoeven ook de andere vestigingscondities zoals het fiscale klimaat, de kwaliteit van het onderwijs, de 
werking van de arbeidsmarkt, het culturele klimaat, en de bereikbaarheid blijvend aandacht.

Bundelen van kennis van de kennisinfrastructuur, overheid en het bedrijfsleven
De globale richting van toepassingsgericht onderzoek dient in sterke mate mede door het Neder-
landse bedrijfsleven bepaald te worden. Strategische denkers uit deze bedrijven zouden met top-
wetenschappers samen moeten werken om zo gezamenlijk tot een echte ‘state-of-the-art’ agenda set-
ting te komen. Zo kan er gewerkt worden aan de thema’s die er op het gebied van supply chains 
werkelijk toe doen de komende tien jaar. Wanneer de kennisinfrastructuur, zowel in opleidingen als 
onderzoeksgerelateerd, minder versnipperd is, komt de positie van de Nederlandse kennis beter tot 
zijn recht. Er is zeer veel kennis aanwezig bij kennisinstituten, overheden en bedrijfsleven, de bundeling 
ervan zou een forse doorbraak betekenen. Uit diverse ontwikkelingen blijkt dat ketenregie als bindende 
factor tussen verladers, logistieke dienstverleners, ontvangers en ICT-ers fungeert. De gemeenschap-
pelijke band van Nederlandse partijen ligt met name in de gezamenlijke ambitie, zoals bijvoorbeeld het 
ontwikkelen van Nederland als dé plek om de internationale supply chains te managen.

3.4 bedreigingen: Uitstel en te weinig kennisinvesteringen zullen de supply chain sector verzwakken 

Verlies logistieke concurrentiepositie straalt uit naar andere sectoren en vormt op termijn een be-
dreiging voor onze concurrentiepositie als we die niet blijven versterken
Zoals eerder gezegd, heeft Nederland door de geografische omstandigheden een sterke concur-
rentiepositie en een goede startpositie om meer hoogwaardige activiteiten aan te trekken. Onze 
internationale concurrentiepositie staat echter onder druk, omdat omliggende landen erop gebrand 
zijn ons in te halen. We moeten constateren dat niet alleen laagwaardige productie, maar ook hoog-
waardige dienstverlening naar het buitenland verschuift. Waar in het verleden de bedrijven door 
hogere productiviteit en innovatie in Nederland stand hielden, verdwijnen nu ook meer hoogwaar-
dige activiteiten naar het buitenland. Dit komt onder andere door de internationalisering van het 
bedrijfsleven en de vele overnames die dit tot gevolg heeft. Hoofdkantoren zien we daarmee ook 
naar het buitenland verschuiven, waardoor de plaats waar de beslissingen genomen worden, niet 
meer per definitie Nederland is. En verlies van de logistieke concurrentiepositie betekent eveneens 
een risico voor andere sectoren.

Door kenniskloof loopt Nederland het risico achterop te raken
Nederland beschikt over een hoogopgeleide, gemotiveerde en productieve beroepsbevolking. Des-
ondanks bestaat er door de matige aansluiting tussen theorie en praktijk een gebrek aan structurele 
samenwerking binnen de sector en met kennisinstellingen en overheid. Hierdoor ontstaat een groot 
risico dat Nederland achterop raakt, omdat de realisatie van hoognodige innovatieve logistieke con-
cepten te langzaam zal verlopen. 

Sector is dienstverlenend en staat niet vooraan op innovatiegebied
De supply chain sector is een sector waar men van oudsher niet snel innoveert binnen de gang-
bare bedrijfsprocessen. De sector is in belangrijke mate dienstverlenend en ondersteunend aan zijn 
opdrachtgevers (de verladers). Innovatie op het gebied van supply chain activiteiten blijkt primair 
vanuit de verladers, ontvangers en niet-traditionele ketenpartijen (zoals ICT dienstverleners, banken, 
en  consultants) te komen. Producenten en merkeigenaren kunnen grote voordelen realiseren bij in-
novaties maar lijken hun belang nog niet altijd te onderkennen. Supply chain spelers zoals logistieke 
dienstverleners spelen een belangrijke rol bij de implementatie, maar het kost hen nog teveel moeite 
om zelf innovaties te initiëren. Ook vereisen sommige innovaties een dusdanige schaalgrootte dat dit 
leidt tot opstartproblemen bij het bedrijfsleven.

Het mag duidelijk zijn dat het herstellen van onze concurrentiepositie de juiste competenties en 
 innovatie vereist. Om op wereldniveau mee te blijven spelen en Nederland wereldwijd economisch 
en maatschappelijk op de kaart te houden, dient de supply chain sector in topconditie te zijn en te 
blijven. 
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3.5  Uitdaging: Kansen verzilveren en ambitie realiseren door samenwerking en verder ontwikkelen kerncom-
petenties

Ambitie: versterken logistieke toppositie door te excelleren in hoogwaardige diensten
Nederland is in alle opzichten gebaat bij een blijvend sterke supply chain sector. De supply chain 
sector speelt onder andere een belangrijke rol in het genereren van werkgelegenheid voor zowel 
 lager- als hoger opgeleiden. Om Nederland op het hoogste niveau mee te laten spelen, moeten we 
op gecoördineerde en samenhangende wijze werken aan het imago van de sector, het doorontwik-
kelen van onderwijs en onderzoek, het topfit houden van onze arbeidsmarkt (al dan niet met  behulp 
van buitenlandse arbeidskrachten en kenniswerkers) en het ontwikkelen van nieuwe concepten 
 (zoals het regisseren van internationale supply chains). 

Samenhang en samenwerking zijn noodzakelijk om gezamenlijke ambitie te realiseren
Om te komen tot nieuwe inzichten en gerichte innovaties is het noodzakelijk dat bedrijfsleven, 
 kennisinstellingen, overheden en belangenorganisaties intensief met elkaar samenwerken. Verdere 
samenwerking, ook tussen concurrerende partijen is eveneens een noodzaak. Door de samenwerking 
verder te intensiveren, ontstaat een samenspel van bedrijven en belangen dat leidt tot vernieuwende 
inzichten en omstandigheden. Hierdoor ontstaan nieuwe ideeën en concepten die zullen leiden tot 
ingangen op nieuwe en bestaande markten. 

Samenwerkingsverbanden op gebied van supply chains gevormd 
Een aantal voorbeelden van samenwerkingsverbanden op gebied van supply chains zijn ‘Transumo’, 
de ‘Logistieke Alliantie’ (LA), het ‘Service Logistics Forum’ (SLF) en de ‘European Intermodal Research 
Advisory Council’ (EIRAC). In de bijlage worden deze samenwerkingsverbanden nader toegelicht. Al 
deze samenwerkingsverbanden maken onderdeel uit van de rond onze Commissie gevormde con-
sortia.

Nederland beschikt over de kerncompetenties die nodig zijn om in de eredivisie mee te spelen 
Een meer hoogwaardige logistieke dienstverlening vergt het versmelten van drie competenties 
waarin Nederland sterk is [Beleidsbrief]: 
1. de mainports en het goederenvervoer (sterke mainports en dito achterlandverbindingen) 
2. de distributie en logistiek (hoogwaardige logistieke netwerken en bedrijven)
3.  de zakelijke dienstverlening: ICT, consultancy, financiële en juridische dienstverlening (op supply 

chains toegespitste juridische, fiscale, financiële en IT-kennis) 
Onderwijs en onderzoek vervullen bij deze versmelting een zeer belangrijke verbindende rol.

Op basis van bovenstaande analyse dient Nederland drie typen competenties verder te ontwikkelen ten-
einde een goede voedingsbodem te creëren voor nieuwe hoogwaardige logistieke dienstverlening:
1. op supply chains toegespitste juridische, fiscale, financiële en IT-kennis
2. competenties voor alliantievorming en samenwerking
3.  competenties met betrekking tot het ontwerpen en aansturen van internationale logistieke 

 processen
De onderlinge samenhang tussen deze competenties is evident. In de volgende hoofdstukken geeft 
de Commissie aan hoe zij deze drie typen competenties verder heeft opgepakt. 

5  mckinsey & Company (in opdracht van het ministerie van economische Zaken) (2007): Versnellen arbeidsproductiviteitsgroei in nederland - erop of 

eronder, sectorrapport road transport Logistics 

6 senternovem (2007): Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en supply Chains, Den haag

7 Cwts, th.n. van Leeuwen en a.F.J. van raan (2006): Bibliometric profiles of management research at the erasmus university 1999-2003, Leiden

8  Boer & Croon (2007): sturen naar een betere beeldvorming. plan van aanpak ter verbetering van het imago van de logistiek, werkdocument, versie 

5.0, amsterdam

9 senternovem (2007): Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en supply Chains, Den haag

10  stichting historie der techniek (2006): gedreven door nieuwsgierigheid – een selectie uit 50 jaar tu/e onderzoek, onder redactie van harry Lintsen 

en hans schippers

11  awt (2004): samen slimmer in ketens. Competenties in supply chain management als concurrentiefactor voor nederlandse bedrijven, Den haag

12 syntens (2006): sectorinnovatieplan logistiek & groothandel. samen werken aan innovatie biedt kansen, nieuwegein
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 generIeke aCtIes: 
 heFBomen Voor suCCes
4.1 Innovatie en samenwerking leiden tot hoger economisch en maatschappelijk rendement

De uitdaging is om bij de inrichting van supply chain processen zo goed mogelijk rekening te  houden 
met de veranderende behoeften van het verladende bedrijfsleven. Zodanig dat – binnen de grenzen 
die de samenleving stelt – de Nederlandse concurrentiepositie verbetert. Dat biedt tevens kansen op 
een blijvend hoger maatschappelijk rendement. Alleen een programmatische aanpak in de vorm van 
een innovatieprogramma lijkt op langere termijn succesvol te zijn. Gezien onze gezamenlijke ambitie 
(‘het versterken van onze logistieke toppositie door te excelleren in hoogwaardige diensten‘), maar 
ook gezien de marktontwikkelingen, de samenstelling van de sector én het gedeelde belang van 
 bedrijfsleven, politiek, overheid en onze samenleving.

De Commissie bood in 2006 een tweetal antwoorden op de uitdagingen waar we thans voor staan: 
innovatie en samenwerking. Innovatie is van het grootste belang om te voldoen aan de toene-
mende concurrentie, behoefte aan kwaliteit, individualisering en de wettelijke vereisten (milieu 
en duurzaamheid), naast de steeds geldende druk op het kostenniveau. Daarnaast is effectieve 
 samenwerking van toenemend belang om te kunnen blijven anticiperen op de elkaar steeds sneller 
opvolgende ontwikkelingen.

Nederland staat goed op de kaart, maar kan zich nog verder verbeteren om écht internationaal te 
excelleren in supply chain kennis en ervaring. 

4.2 Kennis & Innovatie

De eerste aanzet hiertoe is gedaan in het Kennisakkoord. Verdere uitbouw door het vormen van een 
topinstituut op het gebied van supply chains is één van de voorwaarden voor concreet vervolg.

Het ‘Kennisakkoord Logistiek’ stelt zich ten doel toekomstgerichte, integraal geschoolde logistici op 
te leiden, bij te dragen aan een substantiële logistieke kennissprong en jongeren te enthousiasme-
ren om te kiezen voor het vak logistiek. Het bedrijfsleven, de overheid en vijf hogescholen werken 
vanuit het Kennisakkoord Logistiek samen. 

Vanuit het Kennisakkoord wordt een gezamenlijke databank met afstudeeropdrachten gemaakt. 
Daarnaast worden onderwerpen voor stages en afstudeeronderwerpen beter op de actuele vra-
gen vanuit het bedrijfsleven afgestemd. Docenten lopen docentstages bij bedrijven en onderne-

4
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mers geven gastcolleges op de hogescholen. Ten slotte wordt de onderzoekstaak van hogescholen 
 beter ingevuld doordat input van bedrijven leidt tot toegepaste onderzoeksspecialisaties, waarvan 
de resultaten direct kunnen worden gebruikt in de praktijk. Daarbij maakt het platform gebruik van 
bestaande financieringsinstrumenten van de Ministeries van OC&W en EZ voor de stimulering van 
kennisuitwisseling tussen hogescholen en het midden- en kleinbedrijf. 

De universiteiten zijn meer dan bereid om deze samenwerking aan te gaan en senioronderzoekers in 
te zetten voor langere termijn om deze samenwerking te versterken. Hiermee komt op grote schaal 
een bundeling tot stand van onderzoeksgroepen die zelfs nu apart al tot de Europese top behoren. 
Deze bundeling wordt vormgegeven in een topinstituut met de voorlopige werktitel ‘Netherlands 
Center of Excellence in Supply Chain Management – SCM-Excell.NL’.

Aan de Nederlandse universiteiten worden in een klein aantal topopleidingen (Master, Profes-
sional Doctorate, en PhD) topmensen opgeleid om die kennis verder te verspreiden in een bredere 
 kopgroep van het nationale en internationale bedrijfsleven. Verdere groei van deze opleidingen 
is noodzakelijk om aan de behoefte in het bedrijfsleven te voldoen. De ambitie van deze opleidin-
gen is om de ‘brightest minds’ wereldwijd aan te trekken en uiteindelijk inzetbaar te maken voor 
de  kenniseconomie in Nederland. Simultaan is het kennislandschap rondom de HBO-instellingen 
duidelijk in ontwikkeling. Het HBO is essentieel om aan de behoefte aan grotere aantallen hoger 
opgeleide logistieke ingenieurs en logistieke economen te voldoen.

De diffusie van kennis naar het midden- en kleinbedrijf (MKB) via het opleiden van academici en 
HBO-ers is echter bijzonder lastig en vergt andersoortige trajecten. Hiertoe bestaan inmiddels 
 verscheidene initiatieven, die zich met name richten op ‘continuous education’, ‘lifelong learning’, 
en het delen van ‘best practices’.

Twee voorbeelden van opleidingsinitiatieven
‘Smart logistics center’, ontwikkeld in het kader van ‘Pieken in de Delta’ door de regio Zuid-
west Nederland (Zeeland en West-Brabant). Hier komen partijen uit de logistieke sector bijeen: 
verladers, vervoerders, toeleveranciers en kennisinstituten. Met als doel om bewezen kennis, 
concepten, methodieken en systemen uit te wisselen en deze op een passende en effectieve 
wijze naar het logistieke MKB te brengen.

‘Academic Center Transport’ (ACTP) is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam, Delta-
linqs, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Technische Universiteit Delft, de gemeente Rot-
terdam en de gemeente Delft. Het is het virtuele kenniscentrum voor de Rotterdamse haven, 
dat sinds 2005 de verbinding maakt tussen de dagelijkse praktijk van het havenbedrijfsleven en 
de knowhow van gerenommeerde kennisinstituten. ACTP benadert het bedrijfsleven actief met 
vooruitstrevende onderzoeksvoorstellen die de internationale koppositie van Rotterdam verder 
verstevigen. Vier themateams concentreren zich op cruciale onderwerpen voor de toekomst 
van de haven: Energie, Bereikbaarheid, Transportsystems & Terminals en Supply chains.

Bovenstaande structuur leidt tot de constructie van een Kenniswaterval: de topuniversiteiten werken 
samen met de eredivisie van het logistieke/supply chain bedrijfsleven aan kennisontwikkeling op de 
kennis-frontier hetgeen tevens zorgt voor aansluiting van hoger beroepsonderwijs en het MKB. 

Concrete actie: Het Center of Excellence (SCM-Excell.NL)
Een ‘logistiek topinstituut’ is een belangrijk instrument om de kloof tussen onderzoek en praktijk te 
slechten. Een topinstituut waarbij topwetenschappers met managers werken aan de echt relevante 
zaken – en samen tot kennisontwikkeling, kennisvalorisatie en concrete toepassing komen. Naast 
onderzoek dient een topinstituut ook een rol te hebben in het onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm 
van ‘SCM Masterclasses’ gericht op managers. 
Kerndoelstelling van het ‘SCM-Excell.NL’ is het zijn van een ‘thought leader’ in de ontwikkeling van 
kennis, inzichten en tools op het gebied van supply chain management. Het gaat hierbij om het 
 leveren van een specifieke bijdrage aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland als 
vestigingslocatie van supply chain afdelingen van vooraanstaande bedrijven. Hiermee draagt SCM-
Excell.NL bij aan de ambitie van onze innovatieagenda: namelijk het substantieel vergroten van het 
Nederlandse marktaandeel bij de aansturing van Europese en intercontinentale goederenstromen 
die Europa als bron of bestemming hebben.
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De bijdrage aan de versterking van de concurrentiepositie wordt gecreëerd door drie belangrijke 
activiteiten:
1  Onderzoek. Het onderzoek vindt plaats met een structuur die sterk lijkt op het beproefde finan-

cierings- en programmeringsmodel van het ‘Wageningen Center for Food Sciences‘. De essentie 
van de structuur is dat:

 -  bedrijven voor een bepaald bedrag intekenen op het onderzoeksprogramma, maar niet 
deelnemen aan specifieke onderdelen. ‘Cherry-picking’ en/of korte termijn oriëntatie is niet 
 mogelijk, daar deze financieringsvorm juist bijdraagt aan gezamenlijke lange termijn doel-
stellingen;

 -  universiteiten intekenen met terbeschikkingstelling van formatie van vaste stafonderzoekers. 
Dit garandeert het gewenste excellentieniveau;

 -  een programmaraad het onderzoeksprogramma bepaalt. Deze programmaraad is qua 
 samenstelling een afspiegeling van de grootte van de bijdragen van de deelnemende be-
drijven en universiteiten. Tenminste 75% van de middelen wordt ingezet voor langlopend 
onderzoek (minimale horizon van vier jaar, hetgeen aanstelling van promovendi op deze 
projecten mogelijk maakt). De overige 25% kan worden ingezet voor meer kortlopende on-
derzoeksactiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan ‘postdocs‘ en aan het tijdelijk aantrek-
ken van toponderzoekers uit het buitenland naar het Center.

2  Kennisvalorisatie (zowel als bijdrage aan de economische als de maatschappelijke doelstel-
lingen). Het Center speelt een centrale rol in het valoriseren van de ontwikkelde kennis. Hiertoe 
kunnen beproefde middelen worden ingezet, zoals:

 -  Junior-onderzoekers (Master studenten en Professional Doctorate studenten) die gericht op 
projecten bij bedrijven en overheden worden ingezet onder begeleiding van de kernstaf van 
het Center;

 -  Startups. Door middel van de succesvolle centra voor entrepreneurship, bijvoorbeeld die van 
de 3TU worden ondernemende onderzoekers gefaciliteerd bij het opstarten van hun bedrijf. 

3  Kennisoverdracht. De staf van het center vormt tevens de kern van de topopleidingen die hier-
boven zijn genoemd. Mogelijk zal in een later stadium een deel van de topopleidingen in het 
Center kunnen worden ondergebracht.

Een belangrijk onderdeel in de positionering van het Center is de co-locatie zoals die is genoemd in 
de visie ‘Supply Chain Valley’. Het Center wordt op een campus gesitueerd met supply chain afde-
lingen van grote bedrijven die gezamenlijk in een ‘Cross Chain Control Center’ opereren (zie het vol-
gende hoofdstuk), met vooraanstaande logistieke dienstverleners, en innovatieve ICT bedrijven. In 
het definitieve programma zal een route worden uitgezet om tot een dergelijke campus te komen.

4.3 Imago & arbeidsmarkt

Betere uitstraling
Het is zaak om juist nu de bewustwording omtrent het brede economische en maatschappelijke be-
lang van de supply chain een extra impuls te geven. Het betreft bewustwording bij zowel producen-
ten/merkeigenaren (belangrijke trekkers van supply chain innovatie) als bij het grotere publiek. Een 
verbeterde uitstraling van supply chain activiteiten is cruciaal. De Commissie werkt dan ook gericht 
aan een inspirerend imago van supply chain activiteiten. De supply chain moet worden gepositio-
neerd als een dynamische activiteit met aantrekkelijke werkgevers, die een belangrijke bijdrage aan 
de Nederlandse economie levert. Aan succesvolle innovaties en baanbrekend onderzoek moet in 
dat kader veel krachtiger bekendheid gegeven worden.

Supply chain management heeft in Nederland nog steeds onvoldoende aandacht in de ‘boardroom’ 
van grote ondernemingen. Het supply chain denken is echter een strategisch management in-
strument en dient als zodanig onderdeel uit te maken van de strategische beleidsvorming. Met 
slimme supply chain concepten kunnen bedrijven immers het verschil maken. 

Arbeidsmarkt 
Arbeid is een van de belangrijke afwegingsaspecten voor buitenlandse bedrijven die overwegen 
zich in Nederland te vestigen. Het gaat hierbij vooral om kwaliteit, beschikbaarheid, productiviteit 
en kosten van arbeid. Juist door gebruik te maken van de mogelijkheden voor flexibilisering van de 
factor arbeid, zijn wij in Nederland steeds zeer goed in staat om onze logistieke koppositie binnen 
Europa te behouden en te versterken.
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Ook in Nederland kampen we met krapte op de supply chain arbeidsmarkt. Vorig jaar groeide de 
werkgelegenheid bij logistieke dienstverleners met zes procent. Dit jaar bedraagt de groei naar 
 verwachting zelfs zeven procent. De raming komt van VTL, centrum voor ontwikkeling van men-
sen in transport en logistiek. Het Centraal Planbureau voorziet dat in de jaren 2006-2008, dus ook 
 volgend jaar nog, de werkgelegenheid sneller groeit dan het arbeidsaanbod. Dat veroorzaakt her en 
der grote schaarste. Relatief veel vacatures zijn er voor logistiek medewerkers en logistiek adminis-
tratief personeel.13

Op de arbeidsmarkt speelt het huidige imago de sector parten. De diversiteit van het werk en de car-
rièremogelijkheden dienen beeldend en aansprekend te zijn, zodat meer studenten op alle niveaus 
interesse gaan tonen voor de diverse opleidingen. De aansluiting tussen vraag vanuit het bedrijfs-
leven naar zowel laag- als hooggeschoold logistiek personeel en de aanbodkant dienen op flexibele 
wijze met elkaar in verband gebracht te worden. 

Concrete actie
Het Platform ‘Kennisakkoord Logistiek’ (opgericht tijdens de vorige ‘Dag van Maarssen’ in november 
2005) en de Commissie Van Laarhoven hebben gezamenlijk een plan ontwikkeld voor het verbeteren 
van het imago van de logistiek. Hieruit is een uniek samenwerkingsverband ontstaan de ‘Werkgroep 
Imago Logistiek’ dat aan de slag gaat met het verbeteren van het imago: de samenwerkende par-
tijen zijn de Logistieke Alliantie, EVO, TempoTeam, vereniging Logistiek Management (vLm), Com-
missie Van Laarhoven, DHL Excel, PDG, Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Hogeschool van 
Amsterdam. 

Dit heeft in september 2007 geresulteerd in een concreet plan van aanpak ter verbetering van het 
imago van de logistiek, getiteld: ‘Sturen naar een betere beeldvorming’. De deelnemers aan de 
Werkgroep Imago willen dit plan van aanpak nu gezamenlijk uitvoeren. De centrale (paraplu) bood-
schap: “Nederland = Logistiek”, waarbij logistiek gelijk staat aan ‘slim organiseren’ sluit goed aan 
bij de beleidsboodschap zoals ontwikkeld door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ook de 
aanpak sluit hier goed bij aan.

De gezamenlijke ambitie van de Werkgroep Imago Logistiek is om Logistiek bij alle relevante doel-
groepen te positioneren als een aantrekkelijk ‘merk’. Drie doelstellingen krijgen daarbij prioriteit: 

•	 	Samenleving	en	belangenorganisaties	er	van	doordringen	dat	logistiek	cruciaal	is	voor	een	vitale	
samenleving, zodat zij het logistieke en verladende bedrijfsleven een ‘license to operate’ geven;

•	 	Politiek	en	bestuur	overtuigen	van	het	brede	belang	van	logistiek,	waardoor	zij	logistiek	benoe-
men als één van de kansrijke gebieden in het Nederlandse beleid; 

•	 	HBO’ers	en	academici	in	grote	getale	laten	kiezen	voor	een	opleiding	en	carrière	in	de	logistiek,	
bij logistieke dienstverleners en in het bedrijfsleven. 

Het verbeteren van het imago is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol opstarten van 
het Innovatieprogramma, maar dit initiatief wordt als zodanig geen onderdeel van het Innovatie-
programma. De benodigde fondsen komen uit de markt en van andere belanghebbende partijen. 

13 eVo Logistiek (2007): ketenlogistiek. werk genoeg, mensen te weinig, Zoetermeer
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 speCIFIeke aCtIes: 
 VIJF ConsortIa werken 
 InnoVatIethema’s uIt 
5.1 Innoveren = slim organiseren en thema’s selecteren

Niet alleen ‘logistiek = slim organiseren’, ook innoveren kun je slim organiseren. Supply chains zijn 
belangrijk voor Nederland, maar wat zijn nu precies de elementen en de thema’s waarop bedrijven 
kunnen en zouden moeten innoveren? Een excellente ligging is op den duur niet langer ons enige 
verkoopargument, zeker niet als de sector zelf achterblijft in innovatievermogen. De Nederlandse 
supply chain sector kan en moet meer excellent worden en kan dat bereiken door te streven naar 
een regierol en het aanbieden van ondersteunende flexibele diensten. 

Naast de fysieke stromen in de voortbrengingsketen, bijeengebracht in onderstaande figuur 5.1, 
spelen informatie-, financiële en fiscale stromen binnen supply chain management een essentiële 
rol. 

 
▲▲
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Consultatie marktpartijen
De Commissie heeft begin 2007 op basis van consultatie met circa twintig marktpartijen vijf concrete 
innovatiethema’s bepaald. Deze zijn gestart vanuit de grote Nederlandse multinationals (verladers) 
en logistieke knooppunten Het zijn kortom de thema’s waar het Nederlandse bedrijfsleven echt con-
crete behoefte aan heeft. In deze fase zijn kennisinstituten en consultants enigszins op een afstand 
gehouden, omdat de focus eerst en vooral op probleemformulering moest liggen. 

De innovatiethema's zijn geformuleerd op basis van de strategische supply chain vragen zoals die 
nu bij grote vooruitstrevende Nederlandse bedrijven leven. De focus in deze thema’s richt zich op 
die supply chain activiteiten met de hoogste potentiële toegevoegde waarde en de grootste waarde 
voor supply chains als geheel. Dat betekent dat wij ons hier niet richten op zaken als infrastructuur, 
warehouse management, schone motoren, et cetera. Deze thema’s worden reeds in andere pro-
gramma’s opgepakt. De focus van onze thema’s wordt in figuur 5.2 nader aangeduid.

 

Figuur 5.2

De vijf gekozen thema’s zijn: 
1 Cross Chain Control Center (4-C)
2 Regierol van knooppunten
3 Service logistiek
4 Supply chain kansen in douaneprocessen
5 Stedelijke distributie

De consortia zijn gestart met het concretiseren van het thema, met het inventariseren waar kansen, 
bedreigingen en concrete behoeften liggen, en met het zetten van de eerste stap richting echte innova-
tieprojecten. De initiatiefnemers van deze consortia zijn verladers en knooppunten. Deze aanpak heeft 
reeds een grote aanzuigende werking op andere partijen om tot de diverse consortia toe te treden, 
partijen op het gebied van logistieke dienstverlening, ICT bedrijven, banken en kennisinstellingen. 
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Deze thema’s zijn weergegeven in figuur 5.3, waarin zij geplaatst zijn in een matrix met twee assen: 
het type innovatie, en de potentiële impact op het uiteindelijke bedrijfsresultaat. Echte revolutio-
naire innovaties met impact op de Nederlandse economie zijn te verwachten in de supply chain 
regiefuncties, zoals zichtbaar is in figuur 5.3. 

Figuur 5.3 

De thema’s zijn met elkaar verbonden door de inrichting en aansturing van supply chains; duidelijk 
de supply chain activiteiten met een hogere toegevoegde waarde dus. Duurzaamheid is daarmee 
nog geen vanzelfsprekend uitgangspunt bij de inrichting van de supply chain. In het Innovatie-
programma Duurzame Logistiek (IDL) worden concrete initiatieven ondernomen om de gevolgen 
van duurzaamheid op de supply chain inzichtelijk te maken. Vanuit dit perspectief is duurzaamheid 
in de basis meegenomen bij de uitwerking van alle thema’s en (deel)projecten. Waar nodig zullen ter 
versterking verbanden gelegd worden tussen het Innovatieprogramma en onze thema´s. Elk van de 
thema’s gaat in op een specifieke kans of complexiteit die hieraan verbonden is. Onderstaand geven 
wij per thema een beschrijving en een toelichting van de stand van zaken – zie figuur 5.4. 
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Figuur 5.4

Een tweetal thema’s heeft een impact op de gehele supply chain. De overige thema’s grijpen in op 
onderdelen van de keten. Onderstaand een overzicht van de relatie tussen de gekozen thema’s en de 
supply chain onderdelen. In de volgende paragrafen wordt op ieder thema afzonderlijk ingegaan.

5.2 Cross Chain Control Center (4-C)

De uitdaging
Supply chains verlopen over het algemeen parallel en geïsoleerd. Hierdoor gaan kostbare tijd en 
middelen verloren. Denk daarbij aan het niet benutten van vervoerssystemen (leegrijden), hoge 
voorraden, teveel handling en kilometers, en daarmee ook een te grote belasting van het milieu. Dit 
is niet alleen voor de betrokken bedrijven in de verschillende ketens een probleem, maar heeft zeker 
ook zijn weerslag op de Nederlandse economie en samenleving.

De aanpak
Een ‘Cross Chain Control Center’ (4-C) kan meerdere supply chains gezamenlijk coördineren en regis-
seren met behulp van de modernste technologie en (logistieke) top professionals. Hierdoor wordt een 
beter overzicht over meer ketens verkregen, kan sneller geschakeld worden en kunnen activiteiten 
beter op elkaar worden afgestemd. Voordelen liggen zowel op operationeel als op strategisch vlak.

Dit betreft een nieuw soort ‘value added logistics’ (trade data beheer, financierings-, en nieuwe 
belasting & douane constructies). Het Cross Chain Control Center zorgt voor een extra onderschei-
dende factor. Ook meer strategische activiteiten, zoals gezamenlijk onderhandelen met vervoerders, 
zullen onderdeel uitmaken van het ‘4-C’-concept. Te denken valt meer specifiek aan APS (Advanced 
Planning & Scheduling), business intelligence software, real-time monitoring, sense and response 
systems. De nadruk ligt op de toepassing van geavanceerde software concepten die de logistieke 
professional ondersteunen in zijn/haar (dagelijkse) werk.

In het Cross Chain Control Center nemen de verladers en logistieke dienstverleners deel, naast 
software leveranciers, data brokers, kennisinstituten en banken. De uitgangspositie om banken nu 
te betrekken is zeer sterk. Nederland heeft op dit moment het meest efficiënte financiële systeem 

▲▲
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van Europa. Bovendien biedt dit initiatief banken een mogelijkheid nieuwe ‘worldclass practices’ 
te ontwikkelen. Een mogelijke rol voor een bank in het ‘4-C’-concept zou die van een financieel 
 clearinghouse kunnen zijn. 

Een zelfstandig Cross Chain Control Center is een organisatie die zich niet eenvoudig laat kopiëren. 
Het brengt een set unieke competenties bij elkaar en het verenigt veel diepgaande procesinzichten. 
Tegelijkertijd zal een ’4-C’ een enorme aantrekkende werking hebben; met als gevolg dat de con-
currentiepositie van Nederland zal verbeteren op een meer ‘sustainable’ manier. 

Stand van zaken
De concrete ambitie van het consortium – dat bestaat uit Unilever, Hero, Friesland Foods, Cordys, 
Mexx Europe Holding, Quintiq, Bakker Logistiek, Wolverine, DHL Exel, ING en AT Kearney – luidt: 
“Het door verschillende grote partijen opzetten van een (best practice) organisatie met unieke capa-
bilities (ICT, financiën, planning, regie) ter aansturing van de supply chains. Het gaat dan niet alleen 
om de fysieke stromen, maar ook om aansturing van inkoop en productie”. Het consortium stelt 
een gefaseerde aanpak voor. Het bouwen van een business case lijkt de logische eerste stap. Hier-
voor is het noodzakelijk dat een aantal partijen openheid geeft over de inrichting en aansturing van 
hun supply chain. Dit hoeven niet de bedrijven te zijn die de organisatie ook gaan inrichten. Bij de 
start zal men op een gefocust terrein beginnen: bijvoorbeeld bij Nederlandse transportstromen, dan 
inbound, inkoop, customer service en ordermanagement. De consortiumpartners hebben geanaly-
seerd welke processen potentieel interessant zijn voor de 4-C – zie figuur 5.5. Het consortium werkt 
concreet aan het opzetten van een eerste Cross Chain Control Center; zoals zich het nu laat aanzien 
in de vorm van een nieuw te starten aparte entiteit die zal streven naar een beursgang.
 

  

Figuur 5.5
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5.3 Service logistiek

De uitdaging
Uit onderzoek van Deloitte14 blijkt dat de service logistiek gemiddeld circa 25% van de totale omzet 
van producenten is en dat deze voor veel bedrijven zelfs meer dan 50% bedraagt. De winst van 
 service logistiek wordt geschat op circa 45% van de totale winst. Excelleren in service logistiek 
bepaalt in toenemende mate de voorsprong op de concurrentie in een mondiale markt met een 
omvang van circa 1300 miljard euro. Een excellente service business karakteriseert zich door aan-
zienlijke investeringen in processen en ICT systemen van de ondersteunende service logistiek. 
Op het gebied van service logistiek is de komende jaren een groot aantal innovaties te verwachten. 
Nederland heeft een bijzonder sterke achtergrond waar het service logistiek betreft: Nederland loopt 
voorop qua wetenschappelijk onderzoek op dit vlak, en een lange reeks vooraanstaande (Neder-
landse en internationale) bedrijven ondersteunen vanuit Nederland hun Europese of zelfs wereld-
wijde service logistieke netwerk. 

De aanpak
Het consortium – bestaande uit het Service Logistics Forum, Vanderlande Industries en Océ – pleit 
voor een gezamenlijke en innovatieve inspanning van het bedrijfsleven, de kenniscentra en de 
 overheid. Op die manier kan Nederland in Europa in circa vier tot zes jaar aan de absolute top 
komen van kennis en kunde op het gebied van service logistiek. Het bereiken van deze ambitie 
garandeert veel ’Value-Added Logistics’ werkgelegenheid, en internationale spin-off. Deze ambitie 
lijkt realistisch, aangezien er op dit gebied al structureel en marktgedreven wordt geïnvesteerd door 
verschillende vooraanstaande Nederlandse universiteiten en bedrijven vanuit het Service Logistics 
Forum (SLF)/ SLF-R kennisplatform (zie bijlage 2 voor de deelnemers).

Stand van zaken
Het consortium heeft een plan van aanpak geformuleerd dat het mogelijk maakt voor de Commissie, 
maar ook het eventuele toekomstige SCM-Excell.NL op de al rijdende trein te springen. De rol van 
de overheid kan vooral stimulerend zijn door middel van het beschikbaar stellen van aanvullende 
fondsen.

5.4 Supply chain kansen in douaneprocessen

De uitdaging
Door de nieuwe Europese douanewetgeving (die per 2009 geldt) krijgen supply chains en hun 
 processen een grotere mate van eigen verantwoordelijkheid. Bedrijven binnen Europa organiseren 
zelf hun goederenstromen. De bijbehorende fiscale afwikkeling kan, indien aan bepaalde voorwaar-
den van veiligheid en traceerbaarheid wordt voldaan, plaatsvinden op basis van administratie ach-
teraf. Routinecontroles van de fysieke goederen door de douane zullen voor deze ketens minimaal 
zijn, waardoor weinig oponthoud in de goederenstroom optreedt.

Deze ontwikkeling leidt er waarschijnlijk toe dat verschillende grote ondernemingen ervoor zul-
len kiezen om de aansturing van hun supply chains en de daarbij behorende douaneprocessen te 
 centraliseren. Vanuit één land vindt dan het kennisintensieve werk voor de gehele (Europese of zelfs 
globale) supply chain plaats. 

De aanpak
Om deze ontwikkeling voor Nederland te benutten, moet hier reeds nu pro-actief op worden inge-
speeld zodat het voor ondernemingen aantrekkelijk wordt gemaakt dit vanuit Nederland te doen. 
Een clustering van activiteiten in Nederland zal waarschijnlijk tot extra aanvullende supply chain 
services in Nederland leiden – bijvoorbeeld op het gebied van aansturing, maar ook financierings-
vormen, et cetera. Dit levert de Nederlandse economie meer kenniswerk op. 

Stand van zaken
Het consortium, waarin KPMG Meijburg, Unilever, DHL Exel, Cordys, Sony, het Ministerie van  Financiën, 
Sabic, Abbot, ASML, en KSD Software deelnemen, stelt concreet voor om nu reeds een positie op te 
bouwen. Vooruitlopend op de toekomstige situatie zullen de ondernemingen wellicht al investeren in 
een op te richten ‘supply chain hoofdkantoor’ in Nederland. Hiermee wordt een tijdelijke koppositie 
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verworven. De Nederlandse douane zal daartoe een positie moeten verwerven. Het is belangrijk dat 
bij douanes van andere lidstaten draagvlak ontstaat voor de afwikkeling van aansturende activiteiten 
vanuit Nederland, en de afwikkeling van de EU-douanezaken door de Nederlandse douane. 

Het consortium ziet een noodzaak tot innovatie bij de overheid en douane, verladers en advies-
bureaus. Dit zal voor de nationaal opererende logistieke dienstverleners wellicht nog de meeste 
verandering vragen. Gezien het belang van dit thema in onze huidige dagelijkse operaties, pakt 
de Commissie dit direct op. Zij onderstreept daarmee nadrukkelijk het belang van een pro-actieve 
 houding bij een eventuele opname in het Innovatieprogramma.

5.5 Regierol van knooppunten 

De uitdaging
Meer en meer groeit Nederland uit naar een netwerk van ketens waarbij havens en knooppunten in 
het achterland een centrale positie innemen in deze ketens. Tot voor kort opereerden deze knoop-
punten (ook de mainport Rotterdam zelf) vrij op zichzelf. Andere havens werden als concurrenten 
beschouwd (en in zekere zin is dit ook terecht) en er werd niet echt geïnvesteerd in knooppunten in 
het achterland (goede voorbeelden nagelaten zoals de Rotterdamse link met Duisburg en de plan-
vorming rondom het MTC Valburg). Langzamerhand zien we een kentering waarbij aan de ene zijde 
Rotterdam het achterland met prikkelende initiatieven uitdaagt (het ‘Transferium concept’ is hiervan 
een mooi voorbeeld, maar ook de globale ‘greenlanes’) en aan de andere zijde ook steeds meer 
achterlandknooppunten samenwerking zoeken (zoals VITO, Brabacon en andere initiatieven).

De aanpak
Op dit vlak wordt ook buiten de activiteiten van de Commissie veel ondernomen. Gepleit wordt 
om de meer generieke thema’s zoals ‘4-C’ ook een ruimtelijke dimensie mee te geven omdat de 
 processen uiteindelijk altijd een ruimtelijk effect hebben bij de inrichting van de ketens in de praktijk. 
In de ‘4-C’-pilot wordt gestreefd naar samenwerking tussen bedrijven, in de regiefunctie kunnen ook 
logistieke knooppunten samenwerken. 

Stand van zaken
Het consortium bestaat uit Schiphol, het Havenbedrijf Rotterdam, bloemenveiling Aalsmeer, ECT 
en Haven Amsterdam. Het initiatief ‘COOLER’, waarbij nu al logistieke regio’s uit vier landen sa-
menwerken en kennis uitwisselen, vormt een goede uitgangspositie voor een verdere uitwerking 
van dit innovatiethema. Het consortium zal hierop inspelen bij de verdere uitwerking van het ‘4-C’- 
concept. 

5.6 Stedelijke distributie

De uitdaging
Het perspectief van dit innovatiethema is een veranderd stedelijk landschap in 2020. Hoewel het 
zich uitermate lastig laat voorspellen hoe dit er in 2020 daadwerkelijk uit zal zien, zijn er desondanks 
toch een aantal trends zichtbaar. Veel andere trajecten op het stedelijke distributievlak kijken ofwel 
naar wet- en regelgeving, ofwel naar een specifiek aspect hieruit zoals duurzaamheid, of richten 
zich op innovatieve vormen van transport. Een integrale visieontwikkeling vanuit het perspectief 
van de ondernemer en gericht op de vraag “Hoe ziet duurzame stedelijke distributie er in 2020 uit in 
Nederland?” bestaat nog niet.
De fysieke infrastructuur wordt steeds meer een beperkende factor: wegen verstoppen en thuisle-
vering zorgt voor extra vrachtwagenbewegingen (zeker ook als consumenten niet thuis blijken te 
zijn). Dit alles brengt hoge(re) kosten met zich mee, en genereert extra belasting van het milieu en 
de leefomgeving. Het genereert echter ook een kans. Centraal in deze staat de gedachte of een toe-
name van het aantal informatiebewegingen kan resulteren in een afname in het aantal goederen- en 
personenbewegingen. Informatie kan dus de belasting op de fysieke infrastructuur verlichten.

De aanpak
Oplossingen worden op de eerste plaats verwacht aan de (fysiek) infrastructurele kant: bijvoor-
beeld een consolidatiepunt aan het begin van (of centraal in) een wijk alwaar leveringen voor de 
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consument thuis verzameld worden, waarna later fijnmazig transport naar de consument op een 
voor hem of haar geschikt moment plaats kan vinden. Tevens moet hier de retourstroom (van lege 
verpakkingen, maar ook afgedankte apparaten) in worden meegenomen. Het is aan te bevelen dit 
ook via deze centra te laten lopen, en stromen daarmee te bundelen.
Een tweede belangrijke oplossingsrichting concentreert zich rond het belang van een goede in-
formatie-infrastructuur en de uitdagingen en kansen die daar liggen. Elke foutlevering kost geld, 
en heeft een extra impact op de leefomgeving. Informatie- en communicatietechnologie kan haar 
impact hebben doordat het consumenten met de thuisleverende partij weet te matchen – in de toe-
komst waarschijnlijk zonder dat daarvoor heel veel handmatige handelingen noodzakelijk zijn – en 
maakt het mogelijk routes te optimaliseren. 
Ook waar het het B2B (business-to-business) aspect van stedelijke distributie betreft, verwacht het 
consortium veel van de combinatie tussen (fysiek) infrastructurele ontwikkelingen en de bijbeho-
rende informatieontwikkelingen. Het gaat doorgaans over het (dynamisch) afstemmen van tijden. 
Maar zeker ook over innovatieve manieren om het laatste distributietraject in het stadscentrum te 
realiseren. Recente innovaties zijn bijvoorbeeld de cargotram in Amsterdam en de opzet van een 
stadsdistributiesysteem door het bedrijfsleven in Nijmegen zelf. Maar ook gedachten over onder-
grondse logistieke systemen, en het nog niet van de grond gekomen Stadsbox concept, zijn hier 
eerste voorbeelden van. Nieuwe ideeën zoals die vanuit dit consortium gegenereerd worden zijn: 
Integrale B2B aanlevering, Nieuwe innovatieve manieren van vervoer, Thuislever informatie-make-
laar, en een innovatieve wijk-hub.

Stand van zaken
Het consortium rondom het thema stedelijke distributie, dat bestaat uit Vanderlande Industries, 
Heineken, Schuitema en TNT Post, heeft bovenstaande oplossingsrichtingen geïdentificeerd. Zij zal 
deze ideeën verder uitwerken naar concrete voorstellen. 

5.7  Hoe verder?

De vijf geselecteerde thema’s zullen verder uitgewerkt worden met nadruk op aspecten als de im-
pact op het gebied van afvalreductie (schoon), bedrijvigheid (ontstaan nieuwe bedrijven), concur-
rentiepositie van Nederland en besparingspotentieel (€).
Als eindproduct zullen voor deze vijf thema’s concrete innovatieprojecten worden gedefinieerd, die 
direct ingepast kunnen worden in een toekomstig Innovatieprogramma, samen met de twee eerder 
genoemde generieke acties.

In onderstaande figuur 5.6 is de samenhang tussen de innovatiethema’s en de twee succescondi-
ties geïllustreerd. Om de innovatiethema’s maximale impact te geven, is het noodzakelijk om de 
twee generieke acties goed in te vullen. Deze generieke acties werken ‘enabling’ voor alle vijf de 
thema’s. 

Figuur 5.6

14 Deloitte research (2006): the service revolution in global manufacturing Industries, Verenigde staten
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 het puBLIeke BeLang: 
 ook proaCtIeVe en 
 stImuLerenDe roL Van 
 oVerheID en poLItIek
6.1 Innoverende economie met oog voor samenleving en toekomstige kansen

Nederland wil zich ontwikkelen tot een ondernemende, concurrerende en innoverende economie 
met oog voor de samenleving en kansen voor de toekomst. De overheid investeert in innovatie op 
kansrijke economische gebieden waarin Nederland internationaal kan uitblinken. Hiervoor is kennis 
en samenwerking noodzakelijk. Kennis die beschikbaar is in het (beroeps)onderwijs, kennisinstel-
lingen en in bedrijven. Dankzij samenwerking ontstaan netwerken die van groot belang zijn voor het 
innovatievermogen van de Nederlandse economie. 

De leefomgeving wordt minder belast
De overheid wil dit ondersteunen door de sterke positie van Nederland te behouden, door inno-
vatie te bevorderen, door samenwerking tussen de betrokken partijen te faciliteren, door bureau-
cratisering terug te dringen, en door ervoor te zorgen dat milieu, de leefbaarheid (zoals op het punt 
van geluid), de (verkeers)veiligheid en de ruimte niet in het gedrang komen. Supply chain diensten 
belasten het milieu, de veiligheid en de ruimte minder dan zuivere distributieactiviteiten en het 
 goederenvervoer. Voor een druk en vol land als Nederland is dit belangrijk.

Nederlandse economie krijgt nieuwe impuls
Investeren in een kenniseconomie – een belangrijk speerpunt van het kabinet – is alleen zinvol als 
handel en supply chain activiteiten in hetzelfde tempo optrekken. Wie graag een creatieve econo-
mie wil laten bloeien, ontkomt niet aan investeren in supply chain faciliteiten, waarmee tevens een 
impuls geboden wordt aan laagwaardige arbeid. Met een sterke supply chain sector kan Nederland 
een nieuwe invulling geven aan onze traditionele rol als handelsland. Slaagt Nederland erin zijn 
positie in de internationale supply chain activiteiten te versterken en van de ontwikkelingen te pro-
fiteren, dan geeft dit de gehele Nederlandse economie een groei-impuls.

6
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6.2 belang sterke sector wordt politiek onderkend

Het belang van een krachtige supply chain sector wordt politiek onderkend en ondersteunt daar-
mee onze ambitie. Hierop doorpakken is alleen mogelijk door de onderlinge samenhang tussen de 
 supply chain activiteiten te onderkennen, het belang van de sector voor maatschappij en economie 
duidelijk te maken en het imago van de sector te versterken. Een programmatische, meerjarige 
 aanpak verdient dan ook sterk de voorkeur.

De supply chain dienstverlening wordt steeds hoogwaardiger van karakter. De toenemende be-
hoefte aan overzicht, transparantie en sturing van goederen-, geld- en informatiestromen vergt 
meer kennis en kunde, en nog slimmere oplossingen. Het Ministerie van Economische Zaken heeft 
dit belang onderkend: in dit verband is bijvoorbeeld een aantal pilots te noemen in het kader van 
het EZ-programma ‘Pieken in de Delta’. Te denken valt aan de toepasbaarheid van ‘Radio Frequency 
Identifcation’ (RFID) op Schiphol en in de Amsterdamse haven. Dat moet de luchthavens en de (zee)
havens in staat stellen zich internationaal te onderscheiden door, onder andere, het verkorten van 
de doorlooptijd door verminderde administratieve lasten, een verminderd aantal inspecties van 
goederen en het verhogen van de veiligheid.15 

6.3 gedeelde ambitie en gezamenlijk initiatief

Aan de kant van de overheid wordt onze ambitie gedeeld en eveneens opgepakt. Zo heeft ons 
 rapport uit 2006 onder andere zijn weerklank gevonden in de ‘Beleidsbrief Logistiek en Supply 
Chains’ van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarin vrijwel alle aanbevelingen van de 
Commissie zijn overgenomen. 

Verankeren kennis krijgt stimulans door ‘Kennisakkoord Logistiek’
Het verankeren van kennis is onontbeerlijk en bleef tot voor kort achter bij de ambitie. Dit proces van 
verankering in de supply chain sector is inmiddels wel op gang gekomen. Om die reden participeert 
de overheid onder andere in het ‘Kennisakkoord Logistiek’, dat in november 2005 werd gesloten 
(zie 4.2). 

Het stimuleren van samenwerking op het gebied van innovatie tussen bedrijven onderling én 
 tussen bedrijven en kennisinstellingen, staat centraal in het innovatiebeleid van het Ministerie van 
 Economische Zaken / SenterNovem. Een innovatieprogramma moet internationaal onderscheidend 
zijn en een gerichte focus hebben op onderdelen van een markt of technologie waarin Nederland 
kan uitblinken. De overheid ondersteunt deze innovatieprogramma’s om in de toekomst tot de 
 Europese top van kenniseconomieën te behoren.

Bij het Ministerie van Economische Zaken / SenterNovem is inmiddels een proces opgestart om 
logistiek/supply chains tot ‘Kansrijk gebied’ te benoemen. Dit behelst ondermeer een onderzoek van 
SenterNovem naar drie elementen: waarde voor de economie, onderscheidend vermogen (bedrijfs-
leven en wetenschap) en samenhang en samenwerking. Deze innovatieagenda vormt een ‘opstap’ 
naar het officiële innovatieproces. Het wordt vervolgd met het uiteindelijke visiedocument en het 
Innovatieprogramma, die beiden voorgelegd worden aan de Strategische Adviescommissie. Met 
deze innovatieagenda hopen wij een bijdrage te leveren aan een snel en zorgvuldig proces. Wij 
 hebben er alle vertrouwen in dat de inspanningen van de sector en de geboekte voortgang zijn 
vruchten afwerpt.

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat toonde zich tijdens het Havencongres in Amsterdam 
in ieder geval optimistisch over de kansen voor de Nederlandse supply chain sector. “Dé grote uit-
daging voor de komende jaren is in mijn ogen ervoor te zorgen dat groei en duurzaamheid hand in 
hand gaan. Dat deze twee doelstellingen niet tegenover elkaar staan, maar elkaar versterken. Om 
dat te bereiken, moeten we de dingen anders aanpakken dan we gewend waren. We moeten het 
zoeken in kennis en innovatie. In ondersteuning en regie van wereldwijde goederenstromen via 
onze mainports. In Supply Chain Management dus.”16 
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6.4 een programmatische, meerjarige en gezamenlijke aanpak

Innovatiekracht vereist een supply chain sector waarin partijen open staan voor partnerships en 
supply chain oplossingen, en een overheid die een stimulerende omgeving creëert. De uitgangs-
positie qua productiviteit, omvang en innovatief vermogen van onze supply chain sector is in ieder 
geval prima. De sector moet nu gezamenlijk de schouders eronder blijven zetten. Dit betekent dat 
er goede plannen op tafel moeten komen die gedragen worden door de gehele sector. Dat voor de 
uitwerking innovatieve samenwerkingsverbanden worden aangegaan. En dat de sector gezamenlijk 
met overtuiging de nieuwe weg inslaat en dit naar buiten uitdraagt. 

Het vastleggen van deze ambities in een meerjarig Innovatieprogramma is cruciaal. Hierin moeten 
scherpe ambities en doelstellingen worden opgenomen, waarbij het essentieel is dat de overheid 
als partner meedoet, zowel in het proces als in de uitvoering van dit programma. 

Zo’n Innovatieprogramma dient er voor te zorgen dat er een geïntegreerde en door alle partijen ge-
dragen aanpak ontstaat, die zoveel mogelijk aansluit bij de bevindingen en de concrete voorstellen 
die de Commissie heeft ontwikkeld. 

15  ministerie van economische Zaken, mw. m.a.J. van der hoeven (2007): speech uitgesproken door de minister van economische Zaken tijdens de 

jaarvergadering van het knV goederenvervoer, Den haag

16 speech minister eurlings op havencongres amsterdam, 21 maart 2007
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Bijlage 1
samenstelling Commissie Van Laarhoven

Jannie van Andel  supply Chain Development manager unilever

Mieke Damen Vice president operations mexx europe holding

Jan Fransoo  hoogleraar operations management & Logistics 

 technische universiteit eindhoven

Jasper Heusdens Voorzitter Logistieke alliantie

Peter van Laarhoven Directeur strategie tnt (voorzitter)

Peter van der Meij Directeur public relations DhL exel

Jo van Nunen hoogleraar operations research & Information sciences 

 erasmus universiteit rotterdam

Enno Osinga senior Vice president Cargo amsterdam airport schiphol

Jacqueline Tammenoms Bakker  Directeur-generaal transport en Luchtvaart 

 ministerie van Verkeer en waterstaat

Machteld Leijnse programmamanager Connekt (secretaris)

Bijlage 2
Voorbeelden van samenwerkingsverbanden
Transumo ontwikkelt kennis op gebied van duurzame logistiek
Transumo is een platform van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die gezamenlijk kennis 
ontwikkelen op het gebied van duurzame mobiliteit. Twee van de thema’s met groot belang voor 
supply chain innovatie binnen Transumo zijn ketenintegratie en netwerkintegratie.

Duurzaamheid als kans
Het Innovatieprogramma Duurzame Logistiek laat zien dat duurzame logistiek kansen biedt voor 
het Nederlandse (verladend en vervoerend) bedrijfsleven. Bedrijven worden aangemoedigd om 
 projecten uit te voeren en instrumenten te ontwikkelen en toe te passen waardoor aangetoond 
wordt dat duurzame logistiek ook een economisch voordeel oplevert. Het Innovatieprogramma 
wordt in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgevoerd door Connekt in samen-
werking met EVO, TLN, KNV, VNO-NCW, Stichting Natuur en Milieu, en de Ministeries van LNV, 
VROM en EZ. De uitwerking van projecten wordt gedaan door bedrijven en eventueel ondersteund 
door kennisinstellingen.

Logistieke Alliantie bindt brancheorganisaties
Het belang van samenwerking wordt meer en meer ingezien en ook daadwerkelijk actief op gepakt en 
uitgedragen. In 2006 is de Logistieke Alliantie (LA) opgericht. Doel van de LA is om de  samenwerking 
tussen logistieke organisaties onderling én de samenwerking met overheid en politiek te versterken 
en ondersteunt als zodanig ook de door de Commissie gestelde doelstellingen. Door de krachten te 
bundelen in de LA en de visie met concrete actieplannen te presenteren, wil de LA gezamenlijk met 
de overheid die internationale toppositie heroveren. 

De LA is een samenwerkingsverband van tien belangrijke organisaties in de logistiek: Air Cargo 
 Netherlands (ACN), de Belangenvereniging Rail Goederenvervoerders (BRG), het Centraal Bureau 
voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), Deltalinqs (ondernemersorganisatie voor haven en industrie 
Rotterdam), FENEX (Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek), Koninklijk Nederlands 
Vervoer (KNV), Nederland Distributieland (NDL/HIDC), ORAM (Ondernemersvereniging Regio Am-
sterdam), Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de Verenigde Nederlandse Cargadoors (VNC). 
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Service Logistics Forum
Een ander samenwerkingsverband, dat al vele jaren bestaat en momenteel actief is binnen één van 
de innovatiethema’s van de Commissie Van Laarhoven, is het Service Logistics Forum (SLF). Deze 
stichting is een samenwerkingsverband van het bedrijfsleven en de universitaire wereld en werd in 
1993 onder de naam ’Parts Business Forum’ opgericht. Het SLF stelt zich ten doel het ontwikkelen 
van kennis en kunde van het management van de deelnemende bedrijven en instellingen ten be-
hoeve van de service logistiek. 

Het samenwerkingsverband wordt gevormd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Techni-
sche Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente en dertien bedrijven: ASML, DAF Trucks, 
CEVA Logistics, Fokker Services, IBM, NedTrain, Océ, Ortec, Philips Medical Systems, Railpro, Stork 
PMT, Thales en Vanderlande Industries. Thans zijn er drie onderzoeksprogramma’s: Optimalisatie 
van fysieke netwerken, Planning & Forecasttechnieken en een programma op het snijvlak van ser-
vicecontracten en logistiek. Ter ondersteuning van een omvangrijke servicemarkt, wordt Service-
oriented-Logistics toegepast in vrijwel alle in Nederland opererende bedrijven die product/merkei-
genaren zijn, niet alleen multinationals maar ook het MKB. Deze ‘value-added logistics’ activiteiten 
zijn vaak gekoppeld aan Europese of wereldwijde missies van deze bedrijven.

European Intermodal Research Advisory Council adviseert de Europese Commissie op het gebied 
van intermodaal vervoer
De European Intermodal Research Advisory Council (EIRAC) is een industrieel platform op het ge-
bied van intermodaal vervoer. De EIRAC is in 2005 opgericht door CEO’s en managing directors 
van ruim vijftig grote intermodale ondernemingen, als adviesorgaan aan de Europese Commissie. 
In de EIRAC zijn vertegenwoordigd: intermodale operators (weg, spoor, binnenvaart en short sea), 
terminal operators, logistieke dienstverleners, havens en terminals, ICT- bedrijven en producenten 
van overslagsystemen. De missie van de EIRAC is het opstellen van de visie, scope en inhoud van 
de Strategic Intermodal Research Agenda voor 2020. Veel nadruk wordt gelegd op de implementatie 
nadat de visie en strategie bepaald zijn. 

De EIRAC heeft zijn taken verdeeld over vijf werkgroepen: Interoperability, Logistics, Security, Socio-
Economics, Education & Training. Wando Bouvé (lid van de Board of Directors van ECT) is voorzitter 
van de EIRAC.
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Bijlage 3
Deelnemende partijen Commissie Van Laarhoven

organisatie

tnt
tU/e
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DHL exel
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Mexx europe Holding
Logistieke alliantie
amsterdam airport Schiphol
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Ministerie van verkeer 
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vanderlande Industries
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Fokker Services
Stork PMt
thales nederland
Philips Medical Systems
nedtrain
Railpro
DaF trucks
IbM
ortec
Heineken
Schuitema
Platform Stedelijke 
Distributie

Tabel 1: Samenstelling van de Commissie Van Laarhoven en haar werkgroepen
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