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INLEIDING

De wereldwijde logistieke sector is een triljarden-industrie. Toch 

blijven veel processen in deze sector nog op dezelfde manier 

georganiseerd als in de vorige eeuw. 

Het aantal disruptieve innovaties in deze traditionele markt is gering. De wereld 

verandert in een hoog tempo, maar logistieke partijen lijken in veel gevallen niet geraakt 

door de tijd. Het is een schijnzekerheid dat het behoud van de status quo ongestraft zou 

blijven. Daarom is het de hoogste tijd dat de sector inzet op vernieuwing door processen 

slimmer in te richten en te digitaliseren.

STARTUP VOORBEELD UIT RETAIL

De wereld mag verwachten dat Nederland hierin het voortouw neemt. Nederland is niet 

alleen al eeuwenlang een handelsnatie, we staan er ook om bekend zaken net iets 

slimmer of vernuftiger aan te pakken. Een aantal van de huidige golf aan disruptieve 

startups in de logistiek komt dan ook uit Nederland. Denk aan Quicargo, dat lege ruimte in 

vrachtwagens beter benut. Of wat te denken van Brenger, dat hetzelfde doet voor 

bestelbussen van koeriers. Op het gebied van de zeevrachtmarkt is dat Shypple, dat ook 

wel de ‘Booking.com van de zeevrachtmarkt’ wordt genoemd.

In dit visiedocument legt fonQ-oprichter en investeerder in Shypple Patrick Kerssemakers 

uit waarom het nodig is dat de logistieke sector nu ook innoveert. Als uitdager van de 

traditionele warenhuizen toen hij nog CEO was van webwinkel fonQ, weet hij als geen 

ander hoe het is om een business ontwricht te zien worden. Hij deelt lessen waar elke 

branche iets aan heeft, niet alleen de retailsector.

Ook Walther Ploos van Amstel, bedrijfseconoom, lector City Logistics en consultant, stelt 

dat logistieke bedrijven iets van e-commerce te leren hebben. Hij waarschuwt ze ook: 

AliExpress en Amazon komen eraan, dus innoveer nu voor het straks definitief te laat is. 

Patrick Kerssemakers Walther Ploos van Amstel
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NU ECHT INNOVEREN

Omdat we geloven dat de logistieke sector alleen samen vooruit kan komen, delen we in 

dit document tips om te vernieuwen. Dit zijn tips die betrekking hebben op de ‘harde’ kant 

(zoals communicatiemiddelen). Hiermee verloopt de samenwerking tussen bedrijven 

soepeler en trekt de logistieke sector sneller tech-savvy en jong personeel aan. Ook die 

stappen zijn noodzakelijk om te kunnen vernieuwen, stelt Kerssemakers. 

We hopen dat dit document motiveert om in actie te komen en niet langer af te wachten. 

Logistieke afdelingen en bedrijven zullen nu moeten innoveren. Niet alleen omdat 

logistiek de motor is van de Nederlandse economie, maar ook omdat er een duidelijk 

momentum is. De politieke onrust zet wereldhandel onder druk en de Nederlandse 

logistieke sector wordt uitgedaagd door Alibaba en AliExpress. Het is vijf voor twaalf, tijd 

om in actie te komen.  

‘Innovatie zal ook de logistieke sector opschudden’

Patrick Kerssemakers weet als geen ander wat er gebeurt met bedrijven die niet 

innoveren. Kerssemakers is de oprichter van fonQ, de van origine Nederlandse webwinkel 

die samen met Bol.com, Coolblue en andere e-commerce bedrijven het retail landschap 

voorgoed heeft veranderd. Ook traditionele partijen zetten nu in op een goede webshop, 

al zijn ze daar wat laat mee. Kerssemakers verkocht zijn aandelen aan Wehkamp en is 

inmiddels investeerder in - en adviseur van - startups. Een hiervan is Shypple, dat als 

online expediteur in de pers ‘de Booking.com van de zeevrachtmarkt’ wordt genoemd.
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INNOVATIE OF ONTWRICHTING

Kerssemakers stelt dat er bepaalde markten zijn waarin 

digitale disruptie al in een vroeg stadium heeft 

plaatsgevonden terwijl andere markten nog steeds 

behoorlijk achterlopen. “Dat zie je vooral bij bedrijven die 

diensten of producten leveren aan andere bedrijven: de 

klanten van deze B2B-bedrijven zijn vaak contact via 

telefoon en e-mail gewend en veel processen zijn 

daardoor traag en foutgevoelig. De logistieke sector is daar een goed voorbeeld van. Mijn 

ervaring is: wie vroeg innoveert, heeft daar altijd voordeel van. In het geval van logistiek 

hebben we het dan over efficiëntie, accuratie en meer inzicht in een transportproces. 

Misschien bespaar je met een nieuw systeem nog niet op elke container die je importeert 

of exporteert een tientje, maar is het proces wel zo simpel dat je daardoor minder fouten 

maakt, communicatie versnelt en zo een aantal FTE bespaart.”

Het tegendeel is volgens Kerssemakers ook waar: B2B-sectoren kunnen ook ontwricht 

worden. “Zodra er een partij een beter, geautomatiseerd en goedkoper alternatief biedt, 

dan schudt dat de hele keten op. Vergelijk het met de komst van Booking.com: vroeger 

boekte je een hotel rechtstreeks, nu doe je dat sneller en goedkoper online. Daardoor 

stappen consumenten over. Wat er in de hotellerie gebeurde, kan in elke markt gebeuren. 

Traditionele bedrijven reageren daar ofwel heel traag op of door (te laat) online 

concurrentie op te kopen. Daar win je de strijd niet mee.”

INSPELEN OP VERANDERING

Zoals Johan Cruijff nog nooit een zak geld heeft zien scoren, zo zag Kerssemakers nog 

nooit een zak geld een bedrijf innoveren. “Het is volgens mij essentieel dat je openstaat 

voor verandering: je gaat naar beurzen, seminars en je begint met het automatiseren of 

outsourcen van werkzaamheden. Als je niet weet wat er gebeurt in de wereld, dan weet je 

ook niet hoe jouw bedrijf of afdeling mee kan gaan in de tijd. Als fonQ niet continu bezig 

was met het verwerken van content, het engagen van klanten en verhogen van conversie, 

dan gingen onze consumenten wel naar een andere webwinkel. Die mindset moet landen 

in een bedrijf: de ontwikkeling is nooit helemaal klaar. Interne bootcamps helpen 

bijvoorbeeld om zo’n mindset te ontwikkelen.”
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De fonQ-oprichter raadt daarnaast aan om in te zetten op tech-savvy werknemers en om 

vaker luisteren naar millennials of andere veranderingsgezinde werknemers op de 

werkvloer. “Zij zien als eerste dat de wereld verandert. Als je daar niet naar luistert, dan 

vertrekken ze. Zo verlies je de digitale mindset, die je juist kan redden. Veranderingen in 

een bedrijf komen vaak tot stand doordat een iemand overtuigt dat dingen anders 

moeten. Het is in feite heel simpel: als je als olietanker geen speedboten meer ziet 

aankomen, dan haal je ze waarschijnlijk ook nooit meer in.” Later in dit document ontdek je 

hoe je dit talent aantrekt.

‘AliExpress snapt het wel: de B2B-klant verwacht ook Bol.com-service’

De logistieke sector is een van de laatste sectoren die nog moet digitaliseren. Dat stelt 

Walther Ploos van Amstel, bedrijfseconoom, lector City Logistics en consultant. “Zo is nog 

niet twee procent van de vrachtbrieven digitaal. De ICT in de logistieke sector staat nog op 

hetzelfde punt als in 1985. Dat maakt het lastig om efficiënter en goedkoper te werken. 

Daardoor dreigen veel logistieke bedrijven uiteindelijk de relatie met de klant te verliezen, 

zodra technologiegedreven uitdagers als AliExpress en Amazon de markt betreden. Zij 

transporteren goedkoper, sneller en slimmer.” 

Niet alleen de Nederlandse logistieke sector loopt overigens nog achter op het gebied van 

digitalisering, maar de hele Europese logistieke sector kampt met dat probleem. “De 

transportmarkt is een van de weinige markten die nog niet echt Europees is geworden: 

veel landen hebben hun eigen regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van 

arbeidsvoorwaarden. Dat belemmert efficiëntere processen en innovatie.”
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DIGITALISERING VAN DE KLANT

Transport is nu onnodig duur: er wordt volgens Van Amstel 

onnodig veel overgetypt, magazijnen staan leeg zonder reden en 

te vaak loopt personeel doelloos rond. “Daar moeten we ons als 

sector zorgen over maken. Uiteindelijk willen retailers en B2B-

klanten snel en gemakkelijk transport. Dat zijn ze gewend door 

partijen als Bol.com. Noem het de digitalisering van de klant. 

Daarom moet de sector ook digitaliseren.”

Transactie- en communicatiekosten worden een steeds groter onderdeel van de 

transportkosten. “Daarom moet de sector wel innoveren. De economie boomt weliswaar, 

maar er wordt geen cent verdiend. De transporttarieven zijn met twee procent gestegen, 

terwijl de kosten met tien procent gestegen zijn. We moeten het slimmer aanpakken.”

ALIEXPRESS NEEMT DE KETEN OVER

Traditionele bedrijven zouden meer moeten denken vanuit de klant, door in een keer het 

hele proces te verzorgen. Dat vraagt om platforms waarop alles – van bestellen tot 

betalen – te vinden is. Een partij als AliExpress begrijpt dat wel. “AliExpress snapt dat een 

efficiënter en sneller logistiek proces ontstaat door de hele logistieke keten over te 

nemen. Dat is ook precies wat er gebeurt in hun thuismarkt – en waarom zouden ze dat in 

Nederland niet proberen?” Met het systeem van AliExpress wordt er niet meer in elk land 

een aparte sticker op hetzelfde pakje geplakt, zoals bij DHL bijvoorbeeld het geval is. 

“Hierdoor krijgen klanten dezelfde service als bij Bol.com. In de keten is informatie digitaal 

beschikbaar, zo ontstaat er inzicht waar de vracht is. Deze informatie wordt gedeeld met 

de klant, die daar de ontvangst van goederen op inricht.”

“Een logistiek bedrijf dat niet papierloos werkt en niet kan samenwerken met bedrijven in 

de keten, heeft eigenlijk geen toekomstperspectief. Partijen die op tijd innoveren met de 

juiste ICT-systemen, winnen uiteindelijk de concurrentiestrijd. Hoewel veel logistieke 

bedrijven zich uniek voelen, is logistiek toch echt een commodity. Wil de Nederlandse 

logistieke sector bij de tijd blijven, dan moet er nu geïnnoveerd worden, beter 

samengewerkt worden in de keten en samengewerkt worden met techbedrijven. Alleen 

zo valt erin te spelen op de veranderende klantbehoefte. Doen we dat als sector niet, dan 

hebben we veel te vrezen van partijen als AliExpress.”
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INNOVATIE EN SAMENWERKEN DOOR NIEUWE COMMUNICATIETOOLS

De logistieke sector wordt gekenmerkt door olietankers die met moeite kunnen 

versnellen. Zonde, want innovatie gaat ervoor zorgen dat de Nederlandse logistieke 

sector concurrerender wordt. PwC becijferde dat de logistieke kosten voor wegtransport 

tegen 2030 met zo’n 47 procent kunnen afnemen als er ingezet wordt op robotisering, 

zelfrijdende vrachtwagens en digitalisering. Shypple schat in dat er vijfentwintig procent 

bespaard kan worden op de kosten voor zeevrachttransport. Dit vraagt om innovatie en 

betere samenwerkingen, zodat benodigde informatie makkelijker beschikbaar en sneller 

gedeeld wordt.

SAMEN STERK

Samenwerking tussen verschillende logistieke partijen leidt tot een betere 

informatiedeling en vlottere communicatie. Nog te vaak wordt informatie afgeschermd, 

worden processen nodeloos vertraagd of lopen welwillende bedrijven tegen een muur op.

Een goed voorbeeld zijn de experimenten met de blockchain in de logistieke sector, die 

niet van de grond komen door een gebrek aan vertrouwen. Dat is jammer, want de 

mogelijkheden die blockchain biedt zouden de sector verder helpen. Het huidige 

landschap van logistieke bedrijven is hier nog niet klaar voor, waardoor het benutten van 

blockchain nog een stip op de horizon blijft. Laat dat nog een reden zijn om nu informatie 

te delen.

Concreet betekent dit een betere samenwerking in de gehele transportsector. 

Bijvoorbeeld van truckers tot douane en rederijen, waardoor vracht beter aansluit op 

ritten van trucks. Het is tijd om sneller heldere tarieven inzichtelijk te maken, zodat ook 

het opvragen van (nieuwe) offertes niet meer tijdrovend is. Het is tijd dat de logistieke 

sector processen meer op elkaar afstemt. Daar is een gezamenlijk informatieplatform 

voor nodig, dat onafhankelijk van de verschillende partijen een verbinding mogelijk maakt. 

Inzicht tussen logistieke bedrijven houdt de Nederlandse sector concurrerend.
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NIEUWE COMMUNICATIEMIDDELEN

Een van de manieren waarop samenwerking makkelijker wordt, is door te investeren in 

nieuwe communicatiemiddelen. Veel processen zien er al tientallen jaren hetzelfde uit. 

Waarschijnlijk voelt het aan alsof er veel digitale oplossingen worden gebruikt, als er met 

Excel en e-mail gewerkt wordt. Die technieken zijn echter al vrij oud – en niet zo efficiënt 

als nieuwe communicatiemiddelen. Het is tijd dat we Excel en email niet meer heilig 

verklaren, maar radicale en vernieuwende keuzes durven te maken. Vernieuwen doet 

soms pijn, maar het is wel nodig. 

Door met bijvoorbeeld Slack, Hangouts, Skype, of WeChat te werken, wordt communicatie 

een stuk makkelijker. Skype maakt het bijvoorbeeld mogelijk om direct op zendingniveau 

te communiceren met een partij aan de andere kant van de wereld. Slack laat teams en 

teamleden slimmer en sneller samenwerken. Deze communicatiebedrijven winnen niet 

voor niets een flink marktaandeel ten opzichte van hun concurrentie. Daarnaast is het 

nodig om informatie veel sneller en gemakkelijker te delen. Dat vraagt om andere 

bestanden dan slechts Excel en API’s (application programming interfaces), die 

computerprogramma’s onderling laten communiceren.

Een voorname kostenpost in de logistieke sector is het werk dat komt kijken bij 

communicatieprocessen. Dit gaat van het opvragen van een offerte tot het updaten van 

de status van een verzending. Met nieuwe tools gaat het delen van informatie sneller en 

kost minder handkracht. Daardoor kunnen die betrokkenen zich bezighouden met andere 

logistieke uitdagingen, processen slimmer inrichten en klantcontact optimaliseren. Dat 

komt de business alleen maar ten goede. Is dat geen goede motivatie om de huidige tools 

goed tegen het licht te houden?
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ER IS GEEN TIJD TE VERSPILLEN

In de vorige hoofdstukken lees je hoe je als logistieke afdeling of bedrijf innovatie vorm 

kunt geven. Dat is ook hoog tijd. De Nederlandse logistieke sector staat namelijk onder 

druk. Enerzijds wordt de sector bedreigd door politieke ingrepen: van de Brexit tot de 

handelspolitiek van de Amerikaanse president Trump. Handel wordt door dit beleid 

lastiger, doordat de kosten ervoor door heffingen stijgen of grenzen opnieuw worden 

opgetuigd. Anderzijds worden we geconfronteerd door uitdagers uit andere landen en 

vreemde markten. Als we nu niet samenwerken en innoveren, vissen we straks definitief 

achter het net. Hieronder hebben we drie goede redenen opgesomd waarom we vandaag 

nog moeten inzetten op innovatie.

POLITIEKE ONRUST

Handel wordt niet alleen bedreigd door de politiek. Transport is nog vaak kostbaar 

doordat processen niet optimaal ingericht zijn. Een voorname kostenpost komt door 

inefficiënte communicatieprocessen. Daarom moeten bedrijven nu vernieuwen en 

inzetten op onder meer Slack, Hangouts, Skype, of WeChat. Zo gaat het delen van 

informatie sneller en kost het minder handkracht. We zouden ook kunnen ‘omdenken’ en 

met een positieve blik naar de politieke onrust kunnen kijken en het zien als een 

momentum. Het is nu tijd om over onze schaduw heen te springen en op een open, 

transparante en gelijkwaardige manier samen te werken.

WINSTGEVENDHEID VERGROTEN

Als de Nederlandse logistieke nu inzet op innovatie en samenwerking, dan kunnen de 

kosten voor transport aanzienlijk afnemen. De verhoging van de Amerikaanse 

importheffingen (van drie naar zes procent) valt zelfs in het niet bij de mogelijke 

kostenbesparingen door innovatie. Onderzoek wijst uit dat er zelfs vijfentwintig procent 

op de transportkosten bespaard kan worden. Daarom moeten we nu versnellen, zodat we 

de winstgevendheid van de sector vergroten. Shypple doet daarvoor al een voorzet met 

een slimme oplossing voor zeevrachtransport, waarmee er tijd (en dus geld) bespaard 

wordt op het import- en exportproces voor zowel expediteur als verscheper.
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ALIBABA KOMT ERAAN

Er is nog een goede reden om nu in te zetten op innovatie, stelt ook Walther Ploos van 

Amstel. Het heeft er veel van weg dat we concurrentie uit het e-commercelandschap 

mogen verwachten. Alibaba (met AliExpress) en Amazon nemen delen van de logistieke 

keten over. Hierdoor zijn importeurs niet meer nodig, evenals de logistieke partners en 

dienstverleners van deze importeurs. Hiermee verliest Nederland mogelijk de controle 

over een deel van de logistieke keten. Tenzij het tijdig inzet op innovatie en zich zodoende 

bewapent tegen deze uitdager. 

Patrick Kerssemakers zegt er het volgende over: “Zodra er een partij een beter, 

geautomatiseerd en goedkoper alternatief biedt, dan schudt dat de hele keten op. 

Vergelijk het met de komst van Booking.com: vroeger boekte je een hotel rechtstreeks, nu 

doe je dat sneller en goedkoper online.” Alibaba en Amazon hebben de financiële 

middelen en de technologie om hetzelfde te doen met de Nederlandse logistieke sector.

TOT SLOT

Zestig procent van de logistieke bedrijven gaf in een recent onderzoek aan te verwachten 

dat de logistieke industrie compleet zal veranderen door digitalisering. Toch blijft het 

aantal disruptieve innovaties in deze markt gering. Shypple is een van de partijen die hier 

verandering in brengt. De ‘Booking.com van de zeevrachtmarkt’ wil de logistieke sector 

bewapenen tegen uitdagers die hun business bedreigen, zoals Alibaba en Amazon.

Shypple biedt moderne logistieke teams volledig inzicht in processen. Via digitale supply 

chain dashboards wordt het verwerken van informatie en documentatie op 

zendingniveau gecentraliseerd, geanalyseerd en geoptimaliseerd. Shypple is opgericht 

om de zee- en luchtvrachtmarkt transparant te maken. Daarmee wil het de wereldhandel 

voor meer mensen toegankelijk te maken. Zie voor meer info: www.shypple.com. 

Wil je meer weten over vernieuwing in de logistieke sector? Heb je vragen, opmerkingen 

of suggesties naar aanleiding van dit document? Neem dan contact op met Michiel van 

Wandelen via +31 6 25319516 of m.vanwandelen@shypple.com.
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