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Fenomenaal. Een woord dat Van 
der Veer diverse keren laat vallen 
als het gaat om de impact die 
technologie heeft op de logistieke 
bedrijfsvoering. Hij is nog van 
een generatie die de telefoon rus-
tig een paar uur onaangeroerd 
kan laten liggen. Maar nu schiet 
hem iets te binnen.
“Vanmiddag was ik aan het tan-
ken en kreeg ik opeens dit bericht 
binnen. Het gaat over de CES 
2016, de grote ICT-tentoonstel-
ling in Las Vegas begin dit jaar. 
Deze presentatie zegt precies 
waar het om draait: every compa-
ny is becoming a technology 
company. Daar raak ik door ge-
triggerd. Volgens mij zijn er 
straks geen bedrijven meer, waar 
niet tot op boardroomniveau 
technologie terug te vinden is. 
Het directe e� ect van IT in de 
brede zin op bedrijfsprocessen en 
de manier waarop je met klanten 
omgaat, is onvoorstelbaar groot. 
Van dat idee, daar smul ik van. Ik 
heb mijn leven lang supply chain 
gedaan, maar ben ook altijd bezig 
geweest met het IT-vakgebied. 
Het bestaat niet, dat je als supply 
chain professional niets van IT 
wilt weten.” 

Voor geen goud
Ruim dertig jaar geleden stapte 
hij tamelijk onbevangen de sup-
ply chain binnen als projectma-
nager bij Avebe, na een eerste 
kennismaking met logistiek bij 
Friesland Foods. Een paar jaar 
later vertrok Van der Veer als 
supply chain directeur naar 
Bestfoods, later Unilever. Hij 
stuurde diverse reorganisaties 
aan en maakte vier keer een soft-
ware-implementatietrajectvan 
heel dicht bij mee. 
Sinds twee jaar is hij de� nitief 
weg uit de wereld van corporate 
denken en handelen. Tijd voor 
wat anders, zonder om te zien 
met weemoed of met wrok. 
Integendeel. “Ik had dit voor 
geen goud willen missen. Het 
heeft me gemaakt tot wat ik ben. 
Maar wat ik nu doe, geeft ook 
veel voldoening. Dit is hartstikke 
leuk om te doen.”

Fokke van der Veer (59)

Opleiding
1970-1976 MBO Detailhandelsschool Leeuwarden
1976-1980 Hogeschool Leeuwarden – bedrijfskunde
1982-1983 MIG opleiding (VLM)

Werkervaring
1980-1984 Friesland Foods, innovatieprojecten
1984-1987 Avebe, projectmanager supply chain, ICT 
1988-2001 Bestfoods Benelux, supply chain director
2001-2012 Unilever Benelux, logistics director 
  (vanaf 2008) vp supply chain
2012-2013 Smartwares, COO
Vanaf 2012 Voedselbanken, bestuurslid Logistiek & ICT
Vanaf 2014 Felicerossi, directeur en mede-eigenaar

Privé
Getrouwd met Dicky, drie dochters en een zoon
Hobby’s: muziek, reizen en fotografi e

Deel 1 – over de 
beginjaren van 

logistiek

Begin jaren tachtig was Van der 
Veer van de tweede lichting, die 
de veel geroemde opleiding MIG 
(Management Integrale Goede-
renstroombesturing) van de VLM 
volgde. “Dit is mijn wereld”, be-
dacht de medewerker interne ad-
viesafdeling van Friesland Foods 
in Leeuwarden zich. Hij koos voor 

een vakgebied dat nog tot was-
dom moest komen en nu volgens 
hem absoluut volwassen is, hoe-
wel ook toen zaken als gegevens-
afstemming in de keten (EDI) op 
de agenda stonden. “Ontwikkelin-
gen gaan soms heel traag.”
Eerder al had Van der Veer be-
wust gekozen voor een in die tijd 
wat kleurloze studierichting aan 
de hts, namelijk bedrijfskunde. 
Zijn ouders waren kleine zelf-
standigen, een winkel vol zuivel-

producten in Sint Jacobiparochie, 
nog een kwartier rijden boven 
Leeuwarden. Maar het onderne-
merschap heeft hij al vroeg in de 
koeling gezet om het nu – veertig 
jaar later – alsnog in de armen te 
sluiten. In plaats daarvan koos 
hij voor een opleiding die bekend 
stond als: van alles wat en dus 
van alles niets. Voor Van der Veer 
was bedrijfskunde vooral dat eer-
ste: alle facetten van de bedrijfs-
voering kwamen voorbij. Vanuit 
een stageplek bleef hij hangen bij 
Friesland Foods (Friesche Vlag) 
en deed een aantal verbeterings-
projecten op distributiegebied. 
Daarmee was de kiem gelegd.
Tijdens de MIG-opleiding ont-
moette hij een manager van 
Avebe. Gewapend met de best 
denkbare basiskennis op logis-
tiek gebied verkaste Van der Veer 
naar de kleigronden in Oost-Gro-
ningen. “Een hele stap, maar ik 
wilde nieuwe ervaring opdoen. Ik 
kon bij Friesche Vlag al op jonge 
leeftijd lijnmanager worden. 
Maar ik dacht: dat kan later ook 
nog wel. Eerst de basis verbreden 
en kennis ontwikkelen. Manage-
rial aspecten zijn van groot be-
lang, maar – en daar ben ik in de 
loop der jaren achter gekomen – 
om je te pro� leren in een bedrijf 
heb je vakkennis nodig. Niet om 
het anderen te vertellen, maar 
om mee te kunnen praten met de 
mensen op de vloer. Beroepsma-
nagers, daar geloof ik niet in. Je 
moet iets hebben met het product 
of de dienst waar het bedrijf 
groot in is geworden. Daar moet 
ook passie voor zijn. Niet alleen 
voor het vakgebied - supply chain 
in mijn geval - maar ook met de 
kernactiviteit.” 

Wilde ideeën
Aardappelen vielen wat dat be-
treft niet in de juiste categorie 
voor de zoon van een melkboer. 
Maar belangrijker dan dat was 
de wens om meer te doen met 
integratie van bedrijfsactivitei-
ten en logistiek. Daar was hal-
verwege de jaren tachtig nog 
weinig van te zien bij de verla-
dende bedrijven. Schoorvoetend 
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