
Digitale transformatie 
in transport & logistiek
Hoe kunt u IT het beste inzetten om innovatie mogelijk te maken?
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De wereld verandert in een razend tempo. We voerden dit benchmarkonderzoek uit omdat we 

zagen dat ook de sector logistiek aan veel veranderingen onderhevig is. Tarieven staan onder  

druk en de sector wordt tegelijkertijd geconfronteerd met oplopende kosten, maar ook met 

veran deringen in technologie zoals platooning, zelfrijdende trucks en apps voor track-and-trace. 

Daarom wilde Motion10 deze sector beter in kaart brengen om te zien wat de belangrijkste 

veranderingen en prioriteiten zijn, en hoe logistieke bedrijven hiermee omgaan. 

Het onderzoek: hoofdvragen en steekproef
In deze paper beschrijven we de belangrijkste resultaten van het benchmarkonderzoek dat door 

Motion10 is uitgevoerd onder bedrijven in de sector transport en logistiek in Nederland. We bieden 

u hiermee tevens advies over hoe de digitale transformatie in deze branche met behulp van slim 

toegepaste IT-oplossingen gerealiseerd kan worden.

Hoe gaan logistieke bedrijven om met de ontwikkelingen die spelen in de sector? Hoe trachten 

logistieke- en transportbedrijven te blijven voldoen aan de eisen van klanten op het gebied van 

kwaliteit en duurzaamheid? Onze vragen richtten zich op de prioriteit van business drivers en 

IT-thema’s, en de houding ten opzichte van de cloud en business intelligence oplossingen.

Belangrijkste uitkomsten benchmark
Het blijken voornamelijk de veranderende eisen en verwachtingen van de klant en de leverancier  

te zijn die zorgen voor een behoefte aan ontwikkeling of innovatie binnen de ondervraagde 

logistieke bedrijven. Respondenten gaven aan dat externe klant- en/of leveranciersportalen een 

belangrijk IT-thema zijn binnen de organisatie. 60,38% van de respondenten gaf hierbij ook aan 

dat “informatieverschaffing en samenwerking met klanten” de belangrijkste drijfveer is om van 

portalen gebruik te maken.

Een meerderheid (58,18%) van de ondervraagde bedrijven maakt gebruik van cloud technologie, 

zij het voor een minderheid van hun applicaties. De echte toegevoegde waarde van de cloud lijkt 

nog niet evident voor veel logistieke organisaties. Business Inteligence en Analytics worden als 

tweede prioriteit genoemd, en daarbij gaf 44,23% van de respondenten de voorkeur aan een 

BI-oplossing die on-premise draait.

We concluderen dat de sector transport en logistiek inziet dat met het slim inzetten van de juiste 

digitale tools, de uitdagingen die er bestaan juist kansen kunnen worden. We zien echter mogelijk-

heden om cloud technologie, systeemintegratie en Business Intelligence veel slimmer en winst-

gevender in te zetten.

Management- 
samenvatting
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Digitale 
transformatie in 
transport en 
logistiek?
De ontwikkelingen in de wereld gaan snel, zeer 

snel. Sommigen beweren dat 75% van de 

bedrijven in de Fortune 100 over vijf jaar niet 

meer in de lijst voor zullen komen. In alle 

branches is men bezig met de zogenaamde 

Digitale Transformatie. Zogenaamde ‘disruptive 

technology’ maakt het mogelijk om op een hele 

nieuwe manier klanten te bedienen, en daar-

door meer waarde te creëren of hele bedrijfs-

modellen omver te werpen en markten opnieuw 

te verdelen.

We kennen allemaal de voorbeelden: Amazon, 

Netflix, Uber, Airbnb. Stuk voor stuk spelers in 

een markt die flink opgeschud is:

• Amazon heeft de boekwinkel opnieuw 

uitgevonden en is daarna doorgegroeid  

tot de grootste online retailer. En zette 

daarnaast nog de kennis en expertise op  

het gebied van online hosting van IT-oplos-

singen én de bestaande overcapaciteit in, 

om de grootste cloud leverancier te wereld 

te worden. Och ja, moeten we nog over V&D 

beginnen?

• Netflix heeft de opvolger van de videotheek 

én ondertussen de televisie zeer succesvol 

in de markt gezet. Kijken we over tien jaar 

nog televisie, denkt u?

• Door Uber heeft de traditionele taxibranche 

het erg zwaar gekregen. Bestaat de nukkige, 

niet-klantgerichte taxichauffeur over vijf jaar 

nog, denkt u?

• Airbnb heeft de toerismesector op z’n kop 

gezet, door de concurrentie aan te gaan met 

de hotels, motels, appartementen en bed & 

breakfasts. Pols maar eens onder uw 

collega’s, hoeveel er afgelopen vakantie 

gebruik hebben gemaakt van deze dienst.

Wat deze voorbeelden gemeenschappelijk heb-

ben is het feit dat ze technologie gebruiken om 

markten opnieuw te definiëren en volledig voor 

zich te winnen. Technologie die draait om 

enorme schaalbaarheid, mobiele toegang en 

snelle time-to-market. Technologie die draait in 

de cloud.
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Disruptie in een conservatieve 
sector
De sector transport en logistiek staat bekend 

als vrij conservatief. We zien in deze branche 

veel familiebedrijven, die al generaties lang 

bestaan. Waarbij een derde generatie directielid 

eventueel wat affiniteit heeft met IT, die met 

name wordt ingezet om handwerk te verminde-

ren. En dan in het algemeen voor het faciliteren 

van de primaire bedrijfsprocessen die met 

name om planning draaien. De resources 

moeten zo efficiënt mogelijk worden ingezet 

om zo de toch al kleine marges te kunnen 

blijven halen. Overcapaciteit is zonde.

Tegelijkertijd zijn er zeker in de logistiek ook 

disrupties aan de gang. In de Verenigde Staten 

zijn al bedrijven die de Uber proberen te 

worden voor de pakketmarkt. Drones worden 

ingezet om kleinere leveringen te doen, vanuit 

de webwinkels rechtstreeks naar de consu-

ment. Business as usual kan dus gevaarlijk zijn, 

ook voor de bedrijven in transport en logistiek.

Leeswijzer
Laten we eerst de feiten op een rijtje zetten. 

Wat nu volgt zijn de resultaten van het bench-

markonderzoek in uw branche. Dit benchmark-

onderzoek draait om drie thema’s:

• Prioriteiten in de sector (betere samenwer-

king in de keten; informatieverschaffing voor 

klanten).

• Cloud technologie

• De data-gedreven organisatie

Alle drie zijn dit onderwerpen die sterke 

raakvlakken hebben, of zelfs drivers zijn voor 

de digitale transformatie.

In het laatste hoofdstuk bespreken we onze 

visie op de belangrijkste resultaten uit dit 

onderzoek. Daarbij bespreken we ook de 

mogelijkheden die de slimme inzet van de IT 

nog meer biedt, en de aanpak om digitale 

transformatie te realiseren. Of zullen we het 

voorzichtig digitale evolutie noemen?

Methode
Voor het onderzoek zijn voornamelijk IT-mana-

gers van logistieke organisaties ondervraagd. 

Een deel van de respondenten is benaderd via 

e-mail, en een ander deel is telefonisch 

benaderd. De enquête bestond voor het 

grootste deel uit meerkeuzevragen, waarbij (in 

de meeste gevallen) de mogelijkheid was om 

zelf een antwoordmogelijkheid in te vullen 

onder ‘anders, namelijk’. Bij enkele vragen 

bestond tevens de mogelijkheid een toelichting 

te geven op het gegeven antwoord. Een aantal 

respondenten heeft hier gebruik van gemaakt, 

wat heeft gezorgd voor een stuk extra inzicht.

Kennisdelen om samen verder te 
groeien
De resultaten uit het onderzoek zijn een goede 

aanvulling op de kennis die Motion10 in de 

loop van de jaren heeft opgebouwd van de 

logistieke sector. Door voortdurend op de 

hoogte te blijven van de wijze waarop organisa-

ties inspelen op de veranderingen binnen de 

transport en logistiek, en aan welke oplossin-

gen zij de meeste waarde hechten, kan 

Motion10 deze sector van passende hulp en 

advies voorzien.

Met veel plezier delen we de resultaten van dit 

onderzoek met u. Ook vernemen we graag uw 

mening hierover en gaan we graag met u in dis-

cussie over de resultaten en interpretatie ervan. 

Zo hopen we zowel onze dienstverlening als 

ons portfolio te kunnen verbeteren. Zodat wij 

kunnen groeien, zodat u groeit.
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Ontwikkelingen en prioriteiten binnen de bedrijven
Een belangrijk doel van het onderzoek was om te zien welke ontwikkelingen respondenten zien 

binnen de sector logistiek, die roepen om veranderingen en innovaties. Hieruit zijn de resultaten 

naar voren gekomen die in vraaggrafiek 1 en tabel 1 zijn weergegeven.

De benchmark-
resultaten

Vraaggrafiek 1 
Business drivers 

Welke business drivers liggen ten grondslag aan veranderingen en innovaties  

binnen uw bedrijf? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Klanten stellen hog ere eisen aan de transportkwaliteit 60,00 %

Verwachtingen van klanten en leveranciers veranderen 43,64 %

Kosten zijn te hoog 38,18 %

Samenwerking in de keten moet sneller / efficiënter 29,09 %

Vervoer moet duurzaam en snel zijn 23,64 %

Marges staan onder druk 18,18 %

Minimaliseren van lege kilometers 10,91 %

CO2 uitstoot is te hoog 9,09 %

Tekort aan gekwalificeerd personeel 3,64 %

Uit de resultaten blijkt dat het voornamelijk de veranderende eisen en verwachtingen van de klant 

en de leverancier zijn die zorgen voor een behoefte aan ontwikkeling of innovatie binnen de 

ondervraagde logistieke bedrijven.

Betere samenwerking in de keten

Het optimaliseren van de eigen bedrijfsvoering 

zonder rekening te houden met andere 

schakels in de keten zorgt er vaak voor dat 

bedrijven elkaar onnodig op kosten jagen. Een 

goede vorm van samenwerking tussen de 

verschillende ketenpartners zorgt voor lagere 

kosten over de gehele keten. Dit heeft voorde-

len voor elke schakel in de keten en heeft vaak 

ook een goede invloed op de prijs/kwaliteitver-

houding van de producten die bij de klant 

terecht komen (MKB Servicedesk, 2013).

Maar in hoeverre is samenwerking in de keten 

een belangrijk thema binnen de logistieke 

bedrijven? En hoeveel organisaties houden zich 

hier al mee bezig? Uit de resultaten blijkt dat 

deze driver pas als vierde prioriteit gezien 

wordt. Opvallend, zo vinden wij.

Samenwerkingsportalen

Respondenten hebben verder in de enquête 

aangegeven dat externe klant- en/of leveran-

ciersportalen een belangrijk IT-thema zijn 

binnen de organisatie. De IT-thema’s die 

respondenten het vaakst genoemd hebben 

staan in tabel 2 weergegeven.

Zoals te zien is, zijn externe portalen als IT-thema het vaakst genoemd. Daarentegen noemde 

slechts 20% van de respondenten interne portalen, gericht op interne samenwerking en communi-

catie, als belangrijk IT-thema. Toen in de enquête dieper werd ingegaan op portalen gaf 60,38% 

van de respondenten dan ook aan dat “informatieverschaffing en samenwerking met klanten” de 

belangrijkste drijfveer is voor de organisatie om van portalen gebruik te maken. 24,53% noemde 

“samenwerking en communicatie intern tussen collega’s” als voornaamste reden om portalen te 

gebruiken. Ook toen er verder werd doorgevraagd naar de aspecten die respondenten het 

Tabel 1 
Business drivers 

Tabel 2 
IT-thema’s 
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Business Intelligence & Analytics

Ketenintegratie

47,27%

43,64%

38,18%
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Meest genoemde drijfveer voor samenwerkingsportalen

Informatieverschaffing aan en samenwerking met klanten 60,38 %

Samenwerking en communicatie intern tussen collega’s 24,53 %

Meest genoemde belangrijkste aspecten van samenwerkingsportalen

Klanten voorzien van real-time informatie 62,26 %

Ontsluiten van informatie vanuit backoffice systemen aan derden 39,62 %

© 2016 Motion10     motion10.nl

belangrijkste vinden aan samenwerkingsportalen, werd “klanten voorzien van real-time informatie” 

het vaakst genoemd. 62,26% van de respondenten vond dit het belangrijkste aspect, en 39,62% 

noemde daarnaast het “ontsluiten van informatie vanuit backoffice systemen aan derden”.

Relatie met de klant

Dat relaties met klanten opbouwen en met 

deze klanten verbonden blijven een organisatie 

ten goede kan komen is geen nieuws vandaag 

de dag. Maar hoe kunt u nu dat stukje toege-

voegde waarde bieden wat klantenbinding 

waarborgt? Olivier de Kort (2015) noemt het in 

zijn artikel ‘trouwen met de klant’, waarbij hij 

zegt: “Net als in ieder huwelijk moet u continu 

werken aan uw relatie. Blijven communiceren 

en luisteren naar de wensen, dan beschouwt 

de klant deze verbintenis niet als een lock-in, 

maar als pure ontzorging.” 

Bij het vooropstellen van het belang van de 

klant kunnen organisaties onder andere 

proberen om het de klant zo gemakkelijk 

mogelijk te maken. Dit houdt in dat u zorgt dat 

de klant met verschillende devices (laptop, 

tablet of telefoon) online contact kan leggen, 

een order of bestelling kan plaatsen, en 

eventuele statussen kan opvragen. Bijvoor-

beeld met behulp van Enterprise Resource 

Planning (ERP) aan de kant van zowel klant als 

bedrijf. Als dergelijke zaken geautomatiseerd 

worden zorgt dat ten eerste voor een tijdsbe-

sparing voor de klant, ten tweede voor een 

inperking van mogelijke fouten in het proces en 

ten derde voor minder werk aan de verwerking 

van de bestelling. Zoals De Kort in het artikel 

aangeeft: “Zolang het belang van de klant 

voorop staat, zal hij niet snel geneigd zijn over 

te stappen naar de concurrent. Tijdige en juiste 

leveringen zonder administratieve moeite zijn 

hierbij doorslaggevend.”

Cloud

Gebruik maken van de ‘cloud’ lijkt een handige 

manier voor bedrijven om hun IT te outsourcen 

en zo meer te kunnen focussen op de kernacti-

viteiten van het bedrijf. Maar wat weten 

bedrijven eigenlijk over de cloud, en in hoeverre 

wordt daar binnen de logistieke en transport-

sector gebruik van gemaakt?

Vereenvoudigd beheer, lagere kosten, grotere 

schaalbaarheid en flexibiliteit zijn enkele 

voordelen die genoemd kunnen worden als het 

gaat om werken met cloud technologie. Een 

voorbeeld waarin dergelijke voordelen terug te 

zien zijn is bij het uitrollen van een nieuwe 

applicatie voor servicemonteurs waarmee zij de 

beschikbaarheid van onderdelen kunnen 

controleren. Door een dergelijke applicatie te 

hosten in de cloud is het niet nodig van tevoren 

een exacte inschatting te maken van de 

benodigde servercapaciteit. Hiermee vermijdt u 

het risico dat deze inschatting niet klopt 

waardoor u teveel of te weinig investeert. Bij de 

cloudoplossing betaalt u namelijk alleen voor 

wat u ook daadwerkelijk gebruikt. Daarnaast 

wordt een groot deel van het beheer uit handen 

genomen en profiteert u mee van schaalvoor-

delen (Radelaar, 2015). 
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Gebruik van de cloud binnen logistieke 

organisaties

In het onderzoek stelden we een aantal vragen 

in het kader van cloud technologie. Onder meer 

om te meten wat nu de houding van logistieke 

organisaties is ten opzichte van de cloud. Zoals 

in vraaggrafiek 2 te zien is heeft 58,18% van de 

respondenten aangegeven dat een minderheid 

van hun applicaties in de cloud draait. 14,55% 

geeft aan de cloud te gebruiken voor een 

meerderheid van de applicaties, en ongeveer 

27% geeft aan geen gebruik te maken van de 

cloud.

Een meerderheid van de bedrijven maakt dus gebruik van cloud technologie, zij het voor een 

minderheid van hun applicaties. We hebben vervolgens gevraagd welke oplossingsrichting de 

voorkeur heeft bij de respondenten op drie gebieden: applicatie-integratie, samenwerkingsportalen 

en business intelligence. De verdeling per IT-thema ziet er als volgt uit:

Opmerking: bij bovenstaande vraag over Business Intelligence gaf 32,69% van de respondenten 

aan voorkeur te hebben voor een ‘hybride’ BI oplossing (met bijvoorbeeld de datawarehouse 

on-premise en de rapportagetool in de cloud).

Opvallend bij bovenstaande resultaten is dus dat de meerderheid van de respondenten aangeeft 

voorkeur te hebben voor een on-premise oplossing. Respondenten hebben hierbij aangegeven dat 

hun keuze voor een cloud of een on-premise oplossing afhangt van de precieze toepassing van de 

oplossing. Hetzelfde geldt voor de vraag naar de voorkeur voor een generieke oplossing of een op 

maat gemaakte oplossing. Desalniettemin geven logistieke organisaties de voorkeur aan een 

on-premise IT-oplossing voor alle gevraagde IT thema’s.

Vraaggrafiek 2 
Cloud technologie 

Tabel 3 
Cloud /  

on-premise 
voorkeur 

On-premise Cloud Anders

Applicatie-integratie 59,26 % 24,07 % 16,67 %

Samenwerkingsportalen 49,06 % 35,85 % 15,09 %

Business Intelligence 44,23 % 17,31 % 38,46 %

Maakt uw organisatie gebruik van cloud technologie?

100%

80%
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40%

20%

0%

Ja, een meerder-
heid van onze 

applicaties

14,55%

Ja, enkele 
applicaties

58,18%

Nee, maar 
misschien in 
de toekomst

12,73%

Nee, daar 
staan wij (nog) 
niet voor open

14,55%

58,18%
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Voorkeur voor on-premise oplossingen?

Het feit dat logistieke bedrijven (afhankelijk van 

de toepassing) meestal de voorkeur geven aan 

een on-premise oplossing kan verschillende 

redenen hebben. Uit de gesprekken met de 

respondenten bleek bijvoorbeeld al snel dat het 

vooral de wat kleinere bedrijven zijn die minder 

snel de voorkeur geven aan cloud technologie. 

Dit is goed te verklaren omdat IT doorgaans 

slechts een ondersteunende functie heeft 

binnen een logistiek bedrijf. Er moet eerst 

sprake zijn van een aanzienlijke schaalgrootte 

waardoor er ruimte ontstaat om zelf ontwikke-

lingen te starten die het bedrijf vooruit helpen. 

Kleinere bedrijven zijn dan waarschijnlijk sneller 

geneigd gebruik te maken van de slimheid van 

anderen (en dus van ‘voorgekookte’ oplossin-

gen) en zelf te focussen op de core business 

van het bedrijf.

Een tweede verklaring zou kunnen zijn dat 

logistieke bedrijven de IT-oplossingen die 

bedrijfskritisch zijn en zorgen voor een stukje 

toegevoegde waarde van het bedrijf, liever zo 

dicht mogelijk bij zich houden, en daar zo min 

mogelijk risico mee willen nemen. Dat zou ook 

verklaren dat de logistieke bedrijven dus wel 

degelijk gebruik maken van applicaties in de 

cloud, maar dat het hierbij gaat om applicaties 

die minder kritiek zijn voor het bedrijf, zoals 

Microsoft Office 365. (Ongeveer 29% van de 

respondenten heeft in de enquête aangegeven 

dat ze van Office 365 gebruik maken.)

De veiligheid van de cloud

Naast de twee hierboven beschreven verklarin-

gen voor de antwoorden die de respondenten 

hebben gegeven is er nog een wat algemenere 

reden te noemen waarom bedrijven terughou-

dend kunnen zijn als het gaat om de cloud: 

veiligheid. Er kunnen grote hoeveelheden 

gevoelige of vertrouwelijke data opgeslagen 

worden in de cloud, en zodoende kunnen we 

ons afvragen hoe veilig die data in de cloud is; 

zowel fysiek als digitaal. Het is echter bekend 

dat grote cloudproviders zoals Microsoft een 

zeer strikt veiligheidsbeleid hanteren. Datacen-

tra zijn zwaar beveiligd en slechts een zeer 

kleine groep mensen heeft fysiek toegang tot 

de servers. Daarnaast zorgt sterke encryptie 

voor een veilige uitwisseling van data (Radelaar, 

2015). 

Kantoorautomatisering

De stap voor (kleinere) logistieke organisaties 

om gebruik te maken van cloud technologie 

kan een grote stap zijn, en voor sommige 

bedrijven misschien zelfs een iets te drastische. 

Toch kunnen eenvoudiger beheer en grotere 

flexibiliteit een reductie van kosten teweeg 

brengen, in tegenstelling tot het idee dat IT 

binnen een bedrijf vooral een kostenpost is. 

Gebruik maken van de cloud voor bedrijfskriti-

sche processen is zeker geen makkelijke eerste 

stap hierin, maar voor kantoorautomatisering 

bieden applicaties in de cloud een goede 

uitkomst. Een goed voorbeeld hiervan is 

Microsoft Office 365. Daarmee kan digitaal 

samengewerkt worden binnen de organisatie 

en kan er gebruik gemaakt worden van het Offi-

ce-pakket, SharePoint, Skype for Business en 

Exchange.
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De data-gedreven organisatie
Veel organisaties hebben een overvloed van 

gegevens beschikbaar over o.a. klanten, 

concurrentie, voorraden en algemene markt-

trends. Bedrijven kunnen gebruik maken van 

zogenaamde Business Intelligence (BI) om 

deze informatie nuttig in te zetten. Voor 

diegenen onder de lezers die nog niet bekend 

zijn met Business Intelligence kan dit thema als 

volgt worden gedefinieerd: Het proces van 

gegevens omzetten in informatie, dat vervol-

gens zou moeten leiden tot kennis en aanzet-

ten tot adequate actie. Business intelligence 

heeft als doel competitief voordeel te creëren 

en organisaties slimmer te kunnen laten werken 

(Vieveen, 2014). 

Meten op verschillende aspecten

Zoals we al eerder zagen is Business Intelli-

gence in het onderzoek een veelgenoemd 

IT-thema binnen logistieke bedrijven. Bijna 45% 

van de respondenten heeft BI genoemd als 

thema dat prioriteit heeft binnen de organisatie. 

We hebben de respondenten in de enquête drie 

typen Key Performance Indicators (KPI’s) 

voorgelegd waarop met BI gemeten kan 

worden:

• Logistieke KPI’s zoals voorraadscijfers, 

capaciteitscijfers, optimale transportvolg-

orde of resultaten per gereden kilometer.

• Commerciële KPI’ voor sales zoals ver-

koop-, omzet- en klantrapportages en 

voorspellen van de toekomstige vraag.

• Financiële KPI’ zoals maandcijfers, forecasts 

en operationele indicatoren voor directie.

Toen we de respondenten vroegen welke KPI’s 

een drijfveer zouden zijn voor hun organisatie 

om van BI gebruik te maken, kwamen de 

volgende resultaten naar voren:

Veel respondenten gaven hierbij aan dat in hun geval meerdere typen KPI’s belangrijk zijn. Een 

aantal van hen wees erop dat hun bedrijf op alle drie de KPI’s meet of zou meten. Andere respon-

denten kozen voor twee van de drie gegeven typen KPI’s. Al met al zijn de logistieke KPI’s het 

vaakst genoemd, maar is de verdeling redelijk gelijk gebleven tussen de drie omdat ze vaak in 

combinatie met elkaar zijn genoemd.

Vraaggrafiek 3 
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Aanpak BI oplossing

Een self-service BI-oplossing die gemigreerd kan worden naar een managed BI-oplos-

sing met een datawarehouse er tussen, zodat het op een gecontroleerde manier gebeurt
30,77 %

Een managed BI-oplossing met een datawarehouse er tussen, zodat wij zelf vanuit IT in 

control zijn
30,77 %

Een self-service BI-oplossing (zoals Qlikview of Power BI) zodat de business er meteen 

mee aan de slag kan
25,00 %

Daarbij laat ik mij adviseren door mijn vaste IT-partner 7,69 %

Anders / geen mening / weet ik niet 5,77 %

Opvallend is hier dat het aantal respondenten dat voorkeur heeft voor een managed oplossing 

even groot is als het aantal respondenten dat voorkeur heeft voor een self-service oplossing die 

gemigreerd kan worden naar een managed oplossing. 44,23% van de respondenten gaf hierbij de 

voorkeur aan een BI-oplossing die on-premise draait.

Tabel 4 
Aanpak  
BI-oplossing 

© 2016 Motion10     motion10.nl

Self-service of managed?

Binnen BI-oplossingen wordt onderscheid 

gemaakt tussen zogenaamde self-service BI en 

managed BI-oplossingen. Managed BI is de 

traditionelere vorm van Business Intelligence, 

gestuurd vanuit IT, waarbij de informatiebe-

hoefte van de eindgebruiker via de IT-afdling 

wordt voorzien. Het voordeel van deze aanpak 

is dat IT een goed gestandaardiseerde BI-om-

geving oplevert waarbij de kwaliteit van de data 

professioneel wordt geborgd. De oplossing is 

ook goed schaalbaar omdat ieder informatie-

verzoek via de IT-afdeling loopt,en die er voor 

zorgt dat de juiste capaciteit beschikbaar is of 

komt. Self-service BI is daarentegen onafhan-

kelijk van de IT-afdeling te gebruiken. De 

nieuwe generatie eindgebruikers is in het 

dagelijks leven verweven met informatietechno-

logie en wenst dezelfde snelheid en vrijheid in 

zijn professionele omgeving. Self-service 

BI-oplossingen bieden de  eindgebruiker de 

mogelijkheid om de voor hem relevante 

informatie zelfstandig te verkrijgen. Het 

grootste voordeel is het snel in kunnen spelen 

op veranderende behoeftes. Dit maakt de 

informatievoorziening binnen een organisatie 

heel agile waardoor het mogelijk is voordeel te 

behalen op de concurrentie (Huisman, z.j.). 

We vroegen de respondenten of zij voorkeur 

hebben voor een self-service oplossing of een 

managed oplossing als het om BI gaat. We 

legden de respondenten vier mogelijkheden 

voor. In de onderstaande tabel staan de 

resultaten weergegeven.
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Vraaggrafiek 4 
Aspecten BI 
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Aspecten van business intelligence

In de enquête zijn enkele aspecten van BI-oplossingen op een rijtje gezet. We vroegen welke 

aspecten men het belangrijkste vond als het gaat om implementatie van een BI-oplossing binnen 

de organisatie. Dit leverde de volgende resultaten op:

De betrouwbaarheid van de data is hier 

overduidelijk het meest genoemde aspect. 

Daarnaast vinden de respondenten de mate 

waarin de BI-oplossing overzichtelijk en 

interactief is ook belangrijk. De Big Data 

toepassingen, in de enquête omschreven als 

het ontsluiten van gegevens vanuit externe 

bronnen om prognoses te kunnen doen, zijn 

minder vaak als belangrijk aspect gekozen. 

Toch kunnen organisaties Big Data vertalen 

naar bruikbare informatie voor het bedrijf, 

waarop ze vervolgens beslissingen kunnen 

baseren. Het vrij toegankelijk maken van data 

zou grote gevolgen kunnen hebben voor de 

transport- en logistieke sector. Momenteel 

worden bijvoorbeeld al ritplanningssystemen 

gekoppeld aan reistijdverwachtingen op basis 

van informatie uit de ‘nationale databank 

verkeersgegevens’. Hierdoor is nog nauw-

keuriger de exacte reistijd voor een rit te 

bepalen, waardoor efficiënter gepland kan 

worden (ICT Informatiecentrum, z.j.). Het feit 

dat Big Data slechts door 9,62% van de 

respondenten als belangrijk aspect is genoemd 

is daarom verrassend, en mogelijk te wijten aan 

het feit dat Business Intelligence bij veel 

bedrijven nog in de kinderschoenen staat.
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Digitale evolutie 
realiseren

© 2016 Motion10     motion10.nl

In de hiervoor beschreven onderzoeksresulta-

ten komt een aantal opvallende zaken in de 

sector transport en logistiek naar boven:

• Bij interactie met de klant denkt men al snel 

aan portalen.

• Ketenintegratie heeft relatief gezien geen 

bijzonder hoge prioriteit voor de organisaties 

van onze respondenten.

• Alleen commodity applicaties draaien in de 

cloud.

• Business intelligence draait vooral om 

self-service rapporten en dashboards.

Het is mooi om te zien dat de sector goed in 

lijkt te zien dat innovatieve toepassingen van 

informatietechnologie de oplossing kunnen 

bieden voor het beter willen bedienen van de 

klant, en het vergroten van de efficiëntie. De 

hierboven genoemde punten vallen ons echter 

ook op, omdat wij kansen zien om veel grotere 

winsten te behalen. Door IT op een andere 

manier in te zetten, dan hoe dat in de sector 

blijkbaar gemeengoed is.

Een goede klantenservice is natuurlijk cruciaal. 

Daarnaast moet u continu blijven innoveren om 

aan de klantbehoefte te kunnen blijven vol-

doen. Maar: die innovatie zit hem niet alleen in 

het bieden van een prettige, menselijke 

interface. Een intiemere relatie met uw op-

drachtgevers kan op verschillende niveaus 

gerealiseerd worden. En de mogelijkheden van 

de cloud kunnen, ook voor kleinere organisa-

ties, snel winst opleveren.

Integratie en Business  
Intelligence anders bekeken
Juist door een stapje verder te gaan dan 

portalen kan de relatie met klanten nog intiemer 

worden. Bijvoorbeeld: De klant vragen om op 

uw portaal de opdrachten aan te melden is 

voor de klant niet heel erg handig. Zeker niet 

als hij dat bij meerdere dienstverleners op 

meerdere, verschillende portalen moet doen. 

Integratie door middel van EDI of, moderner, 

met behulp van API’s is vaak slimmer. Hiermee 

kan het systeem van de klant direct interacte-

ren met uw systeem, zonder enige menselijke 

tussenkomst. Dat betekent een enorme winst 

in efficiëntie, voor u en uw klant. Elke moderne 

(cloud)applicatie en app kan gegevens uitwis-

selen door middel van API’s. Portalen kunnen 

natuurlijk wel nog steeds ingezet worden om 

informatie te ontsluiten. Meer een dashboard 

voor uw klanten dus eigenlijk. Om betere 

inzichten te krijgen.
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Het Gartner pace-layer 
applicatiemodel
Gartner definieert als model voor innovatie in 

dienst van de klant het pace-layer model, 

waarin systeemintegratie en data een cruciale 

rol spelen (zie figuur 1). Binnen dat pace-layer 

model kunnen in elk IT-landschap de verschil-

lende applicaties onderverdeeld worden in drie 

lagen:

• Een onderste laag met applicaties die de 

robuuste processen faciliteert. Deze 

processen zijn niet aan regelmatige verande-

ring onderhevig.

• Een middenlaag die de snelle en efficiënte 

communicatie met uw klanten mogelijk 

maakt.

• Een bovenste laag, waar de innovatieve 

dienstverlening mogelijk wordt gemaakt.

Een integratielaag tussen de onderste en middelste laag is hierbij onontbeerlijk. Tegelijkertijd zien 

we een continu proces, waarbij de innovatieve oplossingen van vandaag, de commodity van 

morgen zijn. Het blijven innoveren is dus een must. Door het op de juiste manier aandacht geven 

aan deze drie lagen en de verschillende categorieën van IT-mogelijkheden én de bijbehorende 

implementatie-aanpak, kan elke organisatie de klant weer echt koning maken:

Figuur 1 
Het Gartner 

pace-layer model 

Figuur 2 
De klant  

weer koning 

Business
Integration & Intelligence

“Slim en snel leveren”

Business Productivity
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ERP, CRM, WMS, TMS
“Robuust administreren”

Innovatieve 
dienstverlening

Efficiënte
communicatie

Robuuste
processen

Klant
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Data- en integratiearchitectuur 
op orde brengen
Alles in het pace-layer applicatiemodel staat of 

valt met het op orde brengen van uw data- en 

integratiearchitectuur. Dit is de fundering voor 

uw organisatie om een digitale evolutie 

mogelijk te maken. Er wordt al enorm veel data 

verzameld tijdens de uitvoering van uw primaire 

processen, maar gebeurt daar ook het juiste 

mee? Wordt het al op de juiste manier intern en 

extern tussen applicaties gedeeld? Gebruikt u 

het puur operationeel of neemt u ook meer 

geavanceerde beslissingen op basis hiervan? 

Integratie en Internet of Things (IoT) kunnen 

nog een veel grotere hoeveelheid data genere-

ren. Data die bij uw opdrachtgevers en klanten 

vandaan komt, maar ook data die door uw 

eigen assets wordt gegenereerd. En daarnaast 

is er ook nog het fenomeen Open Data: data 

die door derde partijen wordt ontsloten, die u 

kunt combineren met uw eigen data om zo tot 

nog betere inzichten te komen.

Cloud + wendbaarheid = Innova-
tie
Zoals u al heeft gezien maakt cloud technolo-

gie een kortere time-to-market mogelijk. Er zijn 

geen investeringen nodig in hard- en software, 

en u betaalt voor wat u gebruikt. Met de komst 

van bijvoorbeeld de Microsoft Azure cloud is de 

hoeveelheid en kwaliteit van software services 

die snelle applicatie-ontwikkeling mogelijk 

maken met enorme sprongen toegenomen. Het 

ambachtelijk ontwikkelen van softwaretoepas-

singen is niet meer van deze tijd. In Microsoft 

Azure alleen al zijn er op dit moment zo’n 70 

verschillende bouwblokken die u kunt inzetten 

om snel oplossingen te creëren. 

En wat als u BI niet beschouwt als rapportage-

instrument, maar als mogelijkheid om API’s te 

voeden die zelf slimme beslissingen kunnen 

nemen, bijvoorbeeld op het gebied van 

planning? Gebaseerd op historische (Big) data 

en bijvoorbeeld het weer? En wat als een deel 

van die data automatisch wordt gegenereerd 

door het Internet of Things?

Door uw (deel)processen slim in te delen over 

de drie lagen van het pace-layer model van 

Gartner en gebruik te maken van cloud 

technologie die veel snellere levering van 

slimme oplossing mogelijk maakt, kunt u zeer 

snel digitaal transformeren. En het fijne van de 

cloud is dat u geen grote investeringen vooraf 

hoeft te doen. U kunt klein beginnen, experi-

menteren in een “laboratorium” omgeving. Om 

vervolgens met één of twee klanten het nieuwe, 

verbeterde proces uit te proberen. En als dat 

succesvol is, verder uitrollen naar alle andere 

klanten. Precies zoals bijvoorbeeld Netflix of 

Facebook dat doen. Continuous innovation, 

met een team dat op elkaar is ingespeeld. 
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Wij zijn Motion10
Wij helpen organisaties om beter, slimmer en efficiënter te werken. Omdat zij willen groeien, 

veranderen of innoveren. Integratie zit in ons DNA en wij zijn specialisten in digitaal samenwerken 

en business intelligence. We weten hoe we meer waarde kunnen halen uit de systemen en 

informatie die organisaties rijk zijn.

Wij verbinden mensen, systemen en processen. We bouwen een digitale werkplek zodat mensen 

efficiënter samen kunnen werken en sneller kunnen beslissen. We helpen hen daarbij met de 

nieuwste Microsoft technologie.
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