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GreenChainge: Afrikaanse roos gaat uit varen

Zes op de tien rozen komen met een vliegtuig uit zonnig Afrika. Of dat nog lang duurt, is de vraag. Rozen kunnen misschien
ook in containers over zee reizen. Handelaren en de bloemenveiling doen er proeven mee. Containerisatie kan tot negentig
procent aan CO2-uitstoot schelen en vervoer over zee is ook nog eens zo’n dertig procent goedkoper. De belangen zijn
groot. Als het met zo’n moeilijk product als de roos lukt om die over zee te vervoeren, maakt dat de weg vrij voor zeevervoer
van andere ‘lastige’ bloemensoorten en uit andere productiegebieden..
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Alice geeft verladers stem

De switcher
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Cargo kan gaan twitteren

iCargo, een consortium van 29 bedrijven, kreeg van de
Europese Commissie de opdracht innovatieve logistieke
software te ontwikkelen waarmee bedrijven real time
informatie kunnen delen. Doel is dat ‘transportplanning 5.0’
bijdraagt aan verbetering van de concurrentiepositie van het
Europees bedrijfsleven door lagere operationele kosten in het
transport en minder CO2 in de lucht. Hoewel het project nog
volop loopt, worden de contouren zo langzamerhand
duidelijk. Cargo gaat in de toekomst twitteren.

14

Slotgracht voldoet niet meer

Bedrijventerreinen worden moderne vestingsteden, met
grachten en hekken eromheen. De bedrijfsmatig opererende
beroepsgroep van criminelen is daar echter niet altijd van
onder de indruk en blijkt bovendien steeds weer nieuwe
wegen te vinden om zich goederen onrechtmatig toe te
eigenen. Volgens directeur Richard Franken van Hoffmann
Bedrijfsrecherche vormen ze inmiddels een stevig risico voor
de supply chains van bedrijven. Hij en zijn collega Ron Knaap
van Trigion geven een aantal adviezen..

18

Vertrouwen creëert waarde

Om overeind te blijven in de harde concurrentiestrijd, moeten
bedrijven bij de les blijven. Traditioneel is er dan ook veel
aandacht voor kostenbeheersing en technische innovatie.
Sociale innovatie, waarbij de rol van personeel centraler komt te
staan, lijkt een ondergeschoven kindje. EVO organiseerde
onlangs een bijeenkomst met specialisten rondom dit thema.
De conclusie: je kunt bedrijven natuurlijk niet dwingen, maar het
is wel zaak ze ervan te doordringen dat sociale innovatie een
voorsprong op de concurrenten geeft.
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Wees eerlijk
Je staat er niet bij stil als je een bos rozen in een
vaas zet, maar er is een grote kans dat die roosjes in Afrika zijn gekweekt. Zes van de tien in
Nederland verhandelde rozen komen tegenwoordig uit het buitenland en dan vooral uit de
Oost-Afrikaanse landen Kenia en Ethiopië. Via
flowerhub Schiphol en de Nederlandse bloemenveilingen vinden ze hun weg naar de Europese consument.
Nu nog worden de rozen vervoerd met het vliegtuig, maar zowel de handelaren als bloemenveiling
FloraHolland onderzoeken de mogelijkheid om
de rozen per zeeschip te vervoeren. Geen sinecure, want het betekent dat ze zo’n kleine
maand onderweg zijn voordat ze bij u of mij in
de vaas belanden. En daar moeten ze natuurlijk
ook nog een poosje staan. Ze moeten in vaktermen gesproken ‘een vaasleven’ van een week
hebben. Dat klinkt ondoenlijk, maar is het niet,
leer ik uit het thema-artikel in deze EVO Logistiek. Onder de juiste omstandigheden kan een
roos maar liefst 240 dagen ‘in leven’ blijven.
Om die ‘juiste omstandigheden’ draait het. Van
kweker tot aan consument moet de roos op een
goede manier zijn behandeld. Dat vergt aanpassingen aan de supply chain, nog veel onderzoek
en tests. Die moeite willen handel en veiling
echter wel doen. De belangen zijn immers groot.
Ongeveer vijftig procent van de opbrengst uit de
rozenverkoop gaat momenteel op aan transportkosten. Als de bloemen over zee kunnen
worden vervoerd, dalen die transportkosten met
zo’n dertig procent. Dat is echter niet het doel
van project GreenChainge, stelt de bloemenhandel. Dat doel is om de carbon footprint van
deze supply chain in de bloemenhandel te verkleinen. Door verzending over zee zou de CO2uitstoot met negentig procent kunnen afnemen.
Mooi, denk je in eerste instantie. Goed project!
Toch kriebelt er wat. De rozenteelt was in het
verleden een belangrijke bedrijfstak in Nederland. Toen begin deze eeuw de concurrentie uit
Afrika toenam, zijn echter veel Nederlandse
kwekers gestopt met deze snijbloem. Langzamerhand verliest de Afrikaanse roos door stijgende loon- en vervoerskosten nu weer terrein.
Dat de Afrikaanse kwekers en de bloemenhandel in vervoer over zee een goede manier zien
om kosten te drukken en het tij te keren, is wat
mij betreft prima. Het staat bedrijven vrij hun
concurrentiepositie te verdedigen of verbeteren,
ook als dat - zoals in dit geval - ten koste gaat
van Nederlandse bedrijven. Maar wees eerlijk en
‘verkoop’ het niet als een milieuproject. Want
dan lijkt me het kweken van rozen op eigen bodem toch echt een veel beter idee.
Reageren? Mail naar j.van.vuurde@evo.nl

telefoon 079 3467 346
of
www.evo-kennisbank.nl
Judy van Vuurde, hoofdredacteur EVO
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‘Verlader heeft
Hoogleraar Henk Zijm over de Europese innovatieagenda

Als het aan de Europese Commissie ligt, moet de CO2-uitstoot van het Europese

goederenvervoer in 2050 zijn gehalveerd. Een gigantische uitdaging voor de logistieke
sector, want hoe vervoer je goederen vijftig procent schoner? Volgens de wetenschappelijk
directeur van Dinalog, Henk Zijm, is die vraag te eng gesteld. ‘Het gaat niet alleen om hoe
we vervoeren, maar ook om wat we vervoeren en daarvoor ligt de sleutel bij de verlader.’
door Govert Buijze

I

Foto: Siemens AG

n de top-10 van de World Logistics Performance Index
2012 van de Wereldbank staan maar liefst zes Europese
landen. Nederland staat met een goede vijfde plaats
zelfs boven Japan en de Verenigde Staten. Het mag voor
Europa echter geen reden zijn om tevreden achterover te
leunen. Verhoging van de efficiëntie van de logistiek is van
groot belang voor de verdere groei van handel en industrie. Logistieke kosten maken gemiddeld tien tot vijftien
procent uit van de totale kosten van een product. Ervan
uitgaande dat de logistieke sector door innovaties tien tot
dertig procent kan besparen, betekent dit dat zij de Europese industrie honderd tot driehonderd miljard euro zou
kunnen helpen besparen.
Tegelijkertijd moet logistiek duurzamer worden. De Europese Commissie wil namelijk dat de CO2-uitstoot van het
goederenvervoer in 2050 is gehalveerd. Zonder innovatie
is dat onmogelijk, want tot op heden wordt er jaarlijks in
de EU alleen maar meer vervoerd. Brussel zet daarom
zwaar in op schonere voertuigen, het bundelen van ladingstromen en de overheveling van goederenvervoer van
de weg naar het water ofwel modal shift.
Volgens hoogleraar supplychainmanagement Henk Zijm,
tevens wetenschappelijk directeur van Dinalog, is dat pri-

ma, maar ontbreekt in dit beleid één cruciaal element. ‘De
focus lag de afgelopen jaren steeds op hoe goederen in
Europa worden vervoerd. Minstens zo interessant is echter de vraag wát er wordt vervoerd en of dat niet anders
kan, bijvoorbeeld door componenten te vervoeren in
plaats van eindproducten, iets wat in supply chains wordt
bepaald door de verlader. De innovatieagenda voor de
Europese logistiek wordt nu echter primair bepaald door
de transportsector en infrastructuurbeheerders.’
Daarbij heeft elke transportmodaliteit volgens hem zijn eigen lobbyclub die probeert de innovatieagenda van Europa te sturen. ‘Dat gebeurt via zogenoemde ETP’s, Europese Technologie Platforms. Zo’n ETP is een door de
Europese Commissie erkend platform dat wordt gevraagd
mee te denken over een strategie voor onderzoek, innovatie en marktimplementatie. Het bestaat uit partijen uit
het bedrijfsleven en de wetenschap. We kennen een ETP
voor wegtransport, voor railvervoer, voor vervoer over water en ook nog voor de luchtvaartindustrie. Nog afgezien
van de versnippering geldt dat ze allemaal zijn gericht op
transport en infrastructuur en dat de eerder geschetste
cruciale rol van de verladers onvoldoende aan bod komt.’
Zijm noemt dat vreemd, want die verladers zijn als eigenaren van de goederenstroom heel bepalend voor de logistiek. ‘Logistiek is veel meer dan transport alleen, maar
tot voor kort leken de beleidsmakers in Brussel zich dat
niet te realiseren.’
Tot voor kort, want de hoogleraar besloot hieraan wat te
doen. Hij trok een jaar uit om, samen met collega-wetenschappers en een aantal grote Europese verladers, de
Europese Commissie ervan te overtuigen dat er een ETP
nodig is dat zich specifiek richt op logistiek en supplychainmanagement, een platform dus waarin de verlader een
duidelijke stem heeft.
De boodschap van Zijm en zijn Europese collega’s vond
weerklank. Het door hen opgerichte ETP voor logistiek en

gekeken naar wat wordt vervoerd.’ De hoogleraar licht zijn
punt toe met een voorbeeld uit de praktijk. ‘Toen ik dertig
jaar geleden werkzaam was voor Philips hebben wij eens
gekeken naar een van onze supply chains in de witgoedsector: het vervoer van complete wasmachines vanuit het
Verre Oosten naar Nederland. Dat was een behoorlijk dure
oplossing, want het betreft volumelading en je vervoert
dus vooral lucht. Het lag voor de hand om de componenten te gaan vervoeren en de machines hier pas in elkaar te
zetten. Dat is niet alleen efficiënter, maar ook duurzamer:
de beladingsgraad wordt immers hoger naarmate je minder lucht vervoert.’
Ook Ikea is in dat opzicht een voorbeeld van hoe je slim
met logistiek bezig kunt zijn, vindt Zijm. ‘Ikea laat de klant
zelf het product customizen, het laat de klant de componenten kiezen en bij hem thuis in elkaar zetten. Logistiek
gezien zorgt dat voor een enorme besparing op voorraadkosten. Je hoeft niet tien verschillende kasten op voorraad
te hebben in een magazijn, maar slechts een beperkt aantal componenten waaruit je tien kasten kunt opbouwen.’
Nieuw is het volgens hem niet. ‘Het is ook de gedachte
achter een aloud logistiek concept dat voorschrijft dat het
klantorderontkoppelpunt zich zo dicht mogelijk bij de
klant zelf moet bevinden. Daardoor vermindert het risico
van veranderende marktvraag, nemen de voorraden af en
wordt de hele keten meer ‘lean and mean’. Dat levert gewoon geld op’, aldus de hoogleraar.
Volgens Zijm bieden recente technische ontwikkelingen
fantastische nieuwe mogelijkheden voor een betere modulaire productie. ‘Je zag dat al bij de invoering van begrippen als ‘mass customization’, maar de vraag waar je een
product klantspecifiek maakt, wordt door nieuwe productietechnologieën voor veel bedrijven opnieuw interessant.’
De hoogleraar ziet bijvoorbeeld een aantal supply chains
veranderen door de komst van 3D-printing. ‘Daardoor
kunnen producten dicht bij de klant op maat worden ge-

‘De duurzaamheidsdoelstellingen van Europa
kunnen nooit worden gerealiseerd als niet wordt
gekeken naar wat wordt vervoerd’
supplychainmanagement is intussen officieel erkend door
de Commissie en mag meepraten over het onderzoeksprogramma van de Europese Unie, ook wel bekend als
Horizon 2020. Zijm is benoemd tot vice-voorzitter van het
platform, genaamd ‘Alice’, een acroniem voor ‘Alliance for
logistics innovation through collaboration in Europe’.
De hoogleraar is blij met het voortschrijdend inzicht dat
volgens hem ook in het belang van de Commissie zelf
is.’Ik durf te stellen dat de duurzaamheidsdoelstellingen
van Europa nooit kunnen worden gerealiseerd als niet wordt
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maakt. De techniek ontwikkelt zich heel snel. Niet alleen
plastic producten, maar ook producten van glas en metaal
kunnen inmiddels worden geprint. Voor een toenemend
aantal goederen gaat de logistieke keten daardoor ingrijpend veranderen. Eindproducten worden niet meer over
lange afstanden getransporteerd, slechts het printmateriaal wordt nog vervoerd. Daardoor dikken stromen behoorlijk in en wordt ook de benodigde opslagruimte geringer.’
Het zijn ontwikkelingen waarmee de Europese Commissie
iets moet doen, vindt de hoogleraar. ‘Onderzoek moet

Foto: Europese Commissie
Foto: ECT

sleutelrol’
zich niet alleen richten op hoe we de goederen vervoeren,
er moet ook onderzoek worden gedaan naar hoe we het
aantal transportbewegingen fors kunnen verminderen.
Dat zal een thema zijn voor ons ETP.’

Alice in het kort
Innovatie in de logistiek kan de Europese industrie een
kostenreductie opleveren van honderd tot driehonderd

Bottlenecks

miljard euro. Met die ambitie in het achterhoofd werd

Zijm denkt dat er op Europees niveau ook moet worden gewerkt aan modellen die leiden tot een efficiëntere distributie
in binnensteden. In Nederland wordt er al jaren veel gesproken over de bottlenecks bij stedelijke distributie, maar de
problemen in Nederland vallen relatief nog mee, aldus Zijm.
In de zogenoemde megacity’s dreigt de congestie volgens
hem echt onbeheersbaar te worden, met alle gevolgen van
dien voor het milieu en de volksgezondheid.
En de verwachting is dat die problemen alleen maar groter
worden. ‘De groei van e-commerce verveelvoudigt het
aantal transportbewegingen. Het is duidelijk dat het zo niet
door kan gaan. We moeten naar slimmere distributiemodellen. Je kunt dan denken aan afhaallocaties zoals die in
Nederland zijn ingevoerd, maar ook aan distributiecentra
aan de randen van de stad voor consolidatie, coördinatie
en bundeling van stromen zodat je alleen met volle auto’s
de steden in gaat.’ Europa kan hierbij volgens Zijm een faciliterende en stimulerende rol spelen. ‘Ook kunnen de EUlanden nog veel van elkaar leren. Waarom zouden we geen
kennis uitwisselen over best practices in binnensteden?’
Daarnaast valt er volgens de vice-voorzitter van Alice nog
genoeg te ontwikkelen rondom multimodale en synchromodale concepten. ‘Daarvan kan zeker Nederland ook
profiteren. Met de voorspelde groei van het containervervoer van en naar de Tweede Maasvlakte wordt het belang
rijk dat het spoor en vooral de binnenvaart beter worden
benut. Gebeurt dat niet, dan zullen we tienstrookswegen
moeten aanleggen tussen Rotterdam en Duitsland. Dat is
echter geen serieuze optie.’
Europa zou kunnen kijken wat het extra kan doen om
concepten als synchromodaliteit, te stimuleren. ‘De Commissie kan inventariseren wat verladers tegenhoudt en een
antwoord proberen te vinden op de vraag wie het best kan
beslissen over de keuze voor een modaliteit. En ja, dat kan
ook betekenen dat verladers die keus volledig overlaten of
moeten overlaten aan een logistiek dienstverlener.’

op 11 juni het European technology platform for logis-

Grondstoffen
Een van de grootste uitdagingen op het gebied van logistiek en supplychainmanagement is volgens Zijm echter de retourlogistiek en de inrichting van zogenoemde
‘closed loop supply chains’. ‘Voor verladers wordt het in
toenemende mate interessant om hun keten circulair in
te richten. Het terughalen van producten aan het einde
van hun gebruiksduur kan ervoor zorgen dat verladers
minder afhankelijk worden van (dure) primaire grondstoffen, die soms afkomstig zijn uit verre oorden.’
Het betekent dat je de retourstromen moet gaan managen
en daarvoor zijn volgens de hoogleraar nieuwe modellen
nodig. ‘Ook daarbij kunnen beleidsmakers in Europa en

tics (Alice) opgericht. Alice is een initiatief van een aantal grote Europese bedrijven en wetenschappers, onder wie Henk Zijm, de wetenschappelijk directeur van
het Nederlandse onderzoeksinstituut Dinalog. Het platform focust op innovatie in logistiek en supplychainmanagement en moet mede richting geven aan een
Europese agenda op dit gebied.
In Europa bestonden al vergelijkbare platforms (ETP’s)
Henk Zijm (61)
Geboren
Burgerlijke staat
Opleiding
Werkgever
Functies		

Nevenfuncties

voor verschillende sectoren, waaronder de transportTexel, 3 mei 1952
Gehuwd, drie dochters
Toegepaste wiskunde (UvA)
Dinalog, Universiteit Twente
Wetenschappelijk directeur
Hoogleraar supplychain
management
Vice-voorzitter Alice, het ETP for
logistics

sector. De oprichters menen dat Alice een belangrijke
aanvulling is op deze bestaande platforms. Volgens
hen zijn transport en logistiek tot op heden te veel op
één hoop gegooid in Brussel. Ten onrechte, want veel
beslissingen die transportefficiency en duurzaamheid
beïnvloeden, worden op het niveau van de supply chain
genomen, door verladers of producenten en niet door
de transportsector.
Het ETP voor logistiek en supplychainmanagement kent
vijf werkgroepen, die zich momenteel richten op duur-

wetenschappers het bedrijfsleven helpen. Voor Alice zal
dit zeker onderwerp van onderzoek zijn.’ Sommige bedrijven - vooral in de kapitaalintensieve industrie - gaan nog
een stapje verder en blijven eigenaar van hun producten;
de klant kan ze alleen maar leasen. ‘Voor de logistiek kan
dat zeer grote gevolgen hebben’, zegt Zijm. ‘Het kan betekenen dat het bedrijf ook verantwoordelijk blijft voor de
instandhouding van het product gedurende de gehele gebruiksduur en dus een heel service- en sparepartsnetwerk
moet gaan managen.’
Een laatste trend die zijn impact op de logistiek niet zal
missen, is volgens de vice-voorzitter van Alice het terugkeren van de industrie naar Europa. ‘De tijd van massaproductie is in veel sectoren voorbij. Artikelen zullen weer
dichter bij de afnemer worden geproduceerd. Bepaalde
grondstoffen komen misschien nog van ver, maar de dikke stroom eindproducten vanuit China zal flink gaan afnemen. Je ziet dat nu al gebeuren.’
Zijm is naar eigen zeggen uitermate verheugd over wat hij
de revival van de maakindustrie noemt. ‘Dat zal ook goed
uitpakken voor Nederland. In de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft het idee postgevat dat industriële productie uit was en dat de Nederlandse economie een diensteneconomie zou moeten worden. Dat is een van de
ergste misvattingen ooit en het heeft ons veel geld gekost; één van de redenen waarom Duitsland zoveel ster-

zaamheid en veiligheid, corridormanagement en synchromodaliteit, informatie-infrastructuren, bundeling en samenwerking en stedelijke distributie. In het ETP is het
bedrijfsleven leidend; behalve enkele onderzoeksinstituten en de Rotterdamse haven en Schiphol, nemen verladers als Procter & Gamble, Ford en Volvo deel aan het
platform. EVO wordt vertegenwoordigd door de Europese verladersorganisatie European Shippers’ Council
(ESC). Het door EVO ondersteunde duurzaamheidsprogramma Green Freight Europe maakt deel uit van de
stuurgroep van het ETP.

ker staat in de huidige crisis is dat het nooit op die manier
zijn industrie heeft verwaarloosd.’
Nederland, maar ook Europa, moet het volgens Zijm de
komende jaren van de export hebben. ‘En daarvoor moeten we hoogwaardige goederen produceren. Als we niet
meer voldoende exporteren, beginnen de problemen voor
Europa pas echt.’ Efficiëntere logistiek kan er volgens
hem voor zorgen dat de Europese industrie mondiaal blijft
concurreren zodat de export op peil blijft. Zijm: ‘Een goede innovatieagenda is dus cruciaal’.
EVO Logistiek • september 2013
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Cargo kan gaan
Elektronisch dossier volgt lading als schaduw

iCargo, een consortium van 29 bedrijven, kreeg van de Europese Commissie de opdracht
innovatieve logistieke software te ontwikkelen waarmee bedrijven real time informatie
kunnen delen. Doel is dat ‘transportplanning 5.0’ bijdraagt aan lagere operationele kosten
in het transport en minder CO2 in de lucht. Hoewel het project nog loopt, worden de
contouren al duidelijk.
door Ed Coenen

D

e Nederlandse overheid heeft logistiek aangewezen als een van de topsectoren van de Nederlandse economie en Nederland als land waar de regie
over goederenstromen zou moeten liggen. De regisseurs
zitten echter niet alleen in Nederland, maar ook in andere
Europese landen. De Europese Commissie heeft daarom
in 2011 besloten een tender uit te schrijven voor ontwikkeling van een ‘tool’ die de regisseurs in supply chains op
een nieuwe manier moet ondersteunen bij het plannen
van transporten.
De tender werd uitgeschreven voor Europese combinaties
van bedrijven. Hij moest in een paar jaar ‘baanbrekende logistieke software’ opleveren waarmee verladers en vervoerders in staat zijn hun goederenbewegingen meer dan nu
vooruit te plannen. De Commissie stelde daarbij het doel dat
het bedrijfsleven in Europa een concurrerende positie op de
wereldmarkt zou krijgen door twintig procent te besparen op
de operationele kosten. Afgeleid daarvan was er ook nog de
nadrukkelijke milieudoelstelling om de uitstoot van CO2 van
alle transportmodaliteiten te verminderen.

Anticiperen
De opdracht werd gegund aan het gelegenheidsconsortium
iCargo, gevormd door 29 verladers, vervoerders, overheidsdiensten en onderzoekscentra met kennis van supply chains
en informatietechnologie. Die groep is nu bezig met de
ontwikkeling van een open architectuur voor besluitvorming
over transportcapaciteit, waarin bestaande en nieuwe
systemen kunnen samenwerken.
Principal consultant Intelligent cargo Erik Cornelisse van
consortium-lid CGI (voorheen Logica) legt uit dat het bij
het project draait om anticiperen op verwachte aankomsttijden en het matchen met aanbod. ‘Nu nog verzamelt een
planner alle zekerheden voordat hij gaat plannen en melden verzenders hun ladingpakket meestal pas aan op het
moment dat het klaar staat voor verzending. Dat moet en
gaat veranderen.’
Cornelisse geeft een voorbeeld. ‘Een bloemenkweker bijvoorbeeld belt zijn vervoerder dat de karren met bloemen
bij hem klaarstaan en kunnen worden opgehaald. De planner van het transportbedrijf gaat echter pas aan de slag als
hij van meer kwekers bericht heeft ontvangen dat de lading
klaarstaat. Als we transportcapaciteit maximaal willen benutten, moet de planner eerder weten waar en wanneer capaciteit nodig en beschikbaar is. De kweker kan waarschijnlijk twee uur eerder al via Skype of WhatsApp laten
weten wanneer hij klaar is met het rapen of orderverzamelen en hoeveel karren hij mee wil geven. Een planner kan
met die informatie al een goede ritplanning gaan opstellen.’
Nog efficiënter zou het voor de inzet van transporteenheden kunnen zijn als een planner kan zien hoeveel voertuigen de verschillende vervoerders beschikbaar hebben.
Cornelisse: ‘Dat is ook de toekomst, er wordt in een paar
bedrijfstakken nu al over gesproken. Je hebt er echter wel
een neutraal platform van planners voor nodig.’
Zo’n neutraal platform is ook nodig als wordt gesproken
over synchromodaal transport, de verdeling van lading
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Erik Cornelisse.

twitteren
over verschillende modaliteiten. Volgens Cornelisse moet
hierbij wel rekening worden gehouden met een belangrijk
verschil tussen modaliteiten. ‘Als je een route in Nederland plant voor een vrachtauto, weet je dat de auto binnen enkele uren weer beschikbaar is. Bij de planning voor
een trein moet je rekenen met dagen.’
Om een voorspellend systeem in een digitale wereld mogelijk te maken, werkt het consortium aan een digitaal
dossier. Elk bedrijf moet van zo’n dossier gebruik kunnen
maken, zegt Cornelisse. Hij legt uit dat het gaat om open
IT-infrastructuur, dus niet gebonden aan één aanbieder,
maar noemt dat gelijk ook alleen technisch van belang.
‘Doel is een dossier dat door elk bedrijf, groot of klein, is

Het delen van data is complex, weet hij. ’We praten wel
over ketens, maar dat is feitelijk alleen het perspectief van
één grote onderneming. De praktijk is dat supplychainnetwerken door elkaar lopen. Elke deelnemer werkt in verschillende netwerken. Dat betekent dat we met iets bezig
zijn dat niet alleen voor de grote ondernemingen van belang is. We willen het midden- en kleinbedrijf erbij betrekken, al is het alleen al omdat het in Europa getalsmatig
om heel veel potentiële gebruikers van iCargo gaat.’
Het systeem gaat niet concurreren met welk tracking & tracing- of administratief systeem dan ook, benadrukt Cornelisse. ‘Het dossier volgt de zending, maar dat is op zichzelf
geen doel. In een demonstratie is het mooi om te laten zien

‘Het gaat ons niet om slimme algoritmen
en indrukwekkende formules’
te gebruiken. Het gaat ons daarom niet om slimme algoritmen en indrukwekkende formules. Het project moet iets
opleveren wat eenvoudig en gemakkelijk is te gebruiken.’
Hij zegt graag het voorbeeld van Twitter te gebruiken om
duidelijk te maken wat iCargo moet gaan opleveren. ‘De revolutie van de sociale netwerken toont een richting waarin
de maatschappij beweegt. iCargo moet het mogelijk maken dat de lading naar de directe belanghebbenden gaat
twitteren, waarbij je Twitter als denkrichting moet zien, niet
als de techniek die wordt gebruikt. In ons toekomstbeeld
ontvangen de belanghebbende partijen doorlopend berichten voor verwerking in hun planningen. Alle gegevens over
posities van een doos, pallet of container worden opgenomen in een dossier dat de zending als een schaduw volgt.’
Dat dossier is een virtueel product waarvan het gebruik
volgens Cornelisse kosteloos en eenvoudig moet zijn.
‘Diensten op internet, zoals Google Maps, Skype of Twitter, zijn voorbeelden van wat ons voor ogen staat. Of kijk
naar de Hangout van Google Plus; een conference call is
door die dienst plotseling voor iedereen mogelijk en dat
zonder veel kosten en zonder kennis van technologie. Het
digitale dossier dat ons voor ogen staat, is enigszins te
vergelijken met het elektronisch patiëntendossier (EPD).
Net als bij het EPD worden gegevens virtueel centraal opgeslagen en wordt het dossier voortdurend aangevuld.’
Het ophefmakende elektronisch patiëntendossier is overigens meteen ook een verkeerd voorbeeld, merkt Cornelisse
op. ‘De vergelijking met het EPD gaat ook weer niet helemaal
op. In tegenstelling tot dat medisch dossier heeft de eigenaar
van het digitale ladingdossier de bevoegdheid om te bepalen
met wie hij de data wil delen. Wil je een systeem als iCargo
algemeen geaccepteerd krijgen, dan moet ook duidelijk zijn
dat de eigenaar van de zending bepaalt wie belanghebbend
is en het dossier mag inzien en voor welk onderdeel dat
geldt. Het EPD-voorbeeld gebruiken we alleen om het idee
tijdens presentaties enigszins tastbaar te maken.’

dat je doorlopend alles kunt volgen. Je maakt tracking & tracing inzichtelijk. In de praktijk echter kijkt een planner er alleen naar als er verstoringen zijn, of als spoedopdrachten
moeten worden verwerkt. Volgen is vooral nodig om de aankomsttijd van een doos, container of oplegger te voorspellen.’
Het elektronisch dossier bevat de continu bijgewerkte informatie over de inhoud, de locaties en de handelingen. Dat wil
volgens Cornelisse niet zeggen dat er altijd tags aan een
doos, palletzending, container, spoorwagon of oplegger
moeten worden bevestigd. ‘Het is niet noodzakelijk om elke
container of elke pallet gescheiden te kunnen volgen. Als je
weet in welke container een pallet is geladen, hoef je de pallet zelf niet meer te volgen. Het dossier van de pallet krijgt
aanvulling van de informatie uit het dossier van de container,
dat zelf weer aanvulling krijgt uit het dossier van het schip of
de vrachtauto waarmee die container wordt vervoerd.’
Het dossier gebruikt daarvoor de bestaande data, zoals
die zijn te vinden in de ERP voor de eigen processen van
verladers en vervoerders en in de digitale ‘Bill of lading’ of
vrachtbrieven. Cornelisse: ‘Een gouden oplossing zal er
nooit zijn; in het vervoer van gevaarlijke stoffen kan het gebruik van een tag aan elke zending lonen, maar heb je
laagwaardige lading, dan moet je geen kosten toevoegen.’
Doordat de lading zelf gaat twitteren, kunnen verladers op
de hoogte blijven van afwijkingen en besluiten nemen.
‘Als de koeling van een reefercontainer aan boord van een
schip uitvalt, is er echt geen monteur aan boord die een
reparatie kan uitvoeren. De verlader moet het echter wel
weten om te kunnen beslissen of hij een nieuwe lading
klaarzet om mee te sturen met het volgende schip.’
De data van een temperatuurlogger op de verpakking zijn
volgens Cornelisse relevanter. ‘Daarmee kun je beoordelen wat de waarde van het product is op het moment van
aankomst en dat betekent dat de verkoopbaarheid steeds
beter is vast te stellen. Bij aankomst is het mogelijk een
prognose op te stellen over de houdbaarheid van genees-

middelen, groenten of bloemen. De data over temperaturen behoren dus ook in het elektronisch dossier.’
Het elektronisch dossier van de transporteenheid moet
‘twitterend’ ook doorlopend een prognose kunnen geven
van de aankomsttijd. De technieken daarvoor zijn volgens
Cornelisse al beschikbaar. Hij legt uit dat iCargo aansluit
op eerdere Europese projecten waarbij de voorloper van
CGI Logica betrokken was. ‘We hebben onder meer deelgenomen aan een Europees project voor data-uitwisseling tussen voertuigen en tussen vaartuigen en de wal.
Met iCargo gaan we verder op die weg.’
Door de prognose weet de ontvanger wanneer capaciteit
nodig is om te kunnen lossen en lading in het magazijn in
te slaan, en logistiek dienstverleners weten wanneer de
transportcapaciteit voor een volgende opdracht beschikbaar komt. ‘Nu zijn er nog te veel auto’s die leeg rijden.
Als het lukt om vraag en aanbod te prognosticeren, moet
het aantal lege ritten afnemen.’
Cornelisse verwacht dat het terugdringen van lege ritten
ook mogelijk zal zijn in bedrijfstakken waar dat altijd onmogelijk leek. In het bulkvervoer, bijvoorbeeld. Een kipper
vervoert zand naar een locatie en rijdt gewoonlijk leeg terug naar de laadplaats. Volgens Cornelisse betekent dat
echter niet dat dat zo moet blijven. ‘Als een planner weet
dat ergens in de regio geschikte lading beschikbaar komt,
kan hij andere ritten plannen. Principieel is dat niet anders
dan bij andere lading. Bovendien zien we dat gebruikers
van transportmiddelen zoeken naar materieel dat niet alleen voor een specifieke functie is te gebruiken. Die kipper kan vast meer vervoeren dan alleen maar zand.’
Cornelisse benadrukt dat het bij voorspellend plannen niet
alleen om vrachtauto’s gaat. ‘In de binnenvaart varen containerschepen ook niet doorlopend vol. Misschien wel op
het oog, om de concurrenten een andere indruk te geven,
maar kijk niet van bovenaf het schip in. In alle modaliteiten
speelt het vraagstuk van allocatie van transportmiddelen.’
iCargo moet hoe dan ook voor de gebruikers eenvoudig
zijn en gemakkelijk in het gebruik. Iedereen moet ermee
kunnen werken. Het past helemaal in het idee van het ‘Internet der dingen’, alledaagse objecten raken verbonden
met het internet en gaan data met elkaar uitwisselen. De
sportschoen wordt stappenteller en samen met gegevens
van andere ‘dingen’ krijgt de drager van die schoen informatie voor een gezonde levensstijl.
In het kantoor van CGI toont Cornelisse een kleine demonstratieopstelling van internetverbonden materialen. Zo staat
er een opstelling voor bedrijfsterreinen met een hoge graad
van beveiliging. ‘Elke lantaarnpaal met led-verlichting en
elke road-blocker heeft zijn eigen IP-adres en via het internet
is elk object te monitoren en aan te sturen’, legt hij uit. ‘Op
dat bedrijfsterrein kan de verlichting onder meer worden gebruikt om hulpdiensten te begeleiden. De brandweer hoeft
geen kaart of navigatie te raadplegen, maar kan bij een calamiteit de lantaarns met rode led-verlichting volgen. En de
ambulance volgt de gele.’

Consortium iCargo
iCargo is een project dat gebruikmaakt van het ‘zevende
framework’-subsidieprogramma van de Europese Commissie. Het programma - voluit ‘Zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie’ genoemd - heeft
als doel het onderzoeksbeleid beter af te stemmen op de
economische en sociale ambities van de Europese Unie.
De tender voor onderzoek naar innovatieve logistieke
software is gewonnen door een consortium dat bestaat
uit 29 Europese bedrijven en organisaties: Atos Spain,
Bluegreen Strategy, Logica (nu CGI), Marlo, Siftelsen Sintef, BMT Group, Inlecom, Vorarlberg university of applied
sciences, Planung Transport Verkehr, Logit Systems,
TNO, Instytut logistyki i Magazynowania, Tecnalia research and innovation, Clecat, CLMS, Interporto Bologna, Promotion of operational links with integrated services aisbl, EuroPlatforms, Unilever, Association Française
du Net, Deutsche Post DHL, Stora Enso Logistics, Trafikverket, Maatschappij van de Brugse zeevaartinrichtingen,
Ramboll Finlan, Interporto Servizi Cargo, General Transport Service, Fast Freight Marconi en Intellitrans Sweden.
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Marktplaats
voor ‘vrachtjes’

Eerste hulp tegen leeg rijden

Op de Nederlandse wegen rijden veel halfgevulde of zelfs lege vrachtauto’s rond. Het

voertuig was op de heenrit gevuld, maar heeft geen retourlading. Voor vervoerders die
lege ritten willen voorkomen - wat goed is voor het milieu en voor de portemonnee biedt internet steeds vaker uitkomst.
door Steven van Aartrijk

E

en groot deel van de vrachtauto’s op de weg is leeg of
slechts gedeeltelijk gevuld. De vervoerders hebben
vaak alleen een vracht op de heen- of terugweg, en
rijden daardoor dikwijls een deel van het traject leeg rond. Dit
is velen een doorn in het oog; een vrachtauto zonder lading
kost alleen maar geld. Bovendien leiden al die inefficiënte ritten tot onnodige verkeersdrukte en CO2-uitstoot.
Sinds jaar en dag zijn er daarom vrachtplatforms waarop
vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Veelal zijn dit
professionele bedrijven, zoals Timocom en Teleroute, waar
klanten een abonnement op kunnen nemen. Via internet
kunnen vraag en aanbod nog gemakkelijker op elkaar worden afgestemd. Dat is althans het idee van de Franse zakenvrouw Areeba Rehman, oprichter en eigenaar van het
bedrijf FretBay, een marktplaats voor ‘vrachtjes’.
Areeba Rehman.

Veilingsysteem
Rehman schat dat een kwart van de vrachtauto’s leeg rijdt
en meer dan de helft halfvol. ‘Doodzonde’, vindt zij dat. Zes
jaar geleden kwam ze door een persoonlijke ervaring op het
idee van FretBay. ‘Ik verhuisde naar een huis in de buurt van
Parijs en had mijn bank, tafel en wasmachine te koop aangeboden. Daarvoor kon ik een goede prijs krijgen, maar ik
kwam er al snel achter dat het transport een probleem was.
Door de kosten die het vervoer met zich meebracht, was het
minder lonend ze te verkopen. Toen kwam ik op het idee van
een veilingsysteem voor transport.’
Het idee is erachter is eenvoudig: mensen die een vracht
te vervoeren hebben, plaatsen die op FretBay. Vervolgens
brengen bedrijven die de goederen willen vervoeren, offertes uit. De beste aanbieding wordt gekozen, het transport uitgevoerd. Vervolgens evalueert de klant het werk en
publiceert zijn ervaringen op de site, zodat toekomstige
klanten weten wat ze kunnen verwachten.
Vijf jaar na de start zit de groei er flink in bij FretBay in
Frankrijk, zegt de 33-jarige Rehman. ‘Er zijn ruim vijfduizend vervoerders bij ons aangesloten en we hebben meer
dan tweehonderdduizend gebruikers. Het aantal transacties groeit jaarlijks met vijftig procent.’
FretBay krijgt dertien procent provisie over elke transactie. Het bedrijf controleert daarvoor of de aangesloten
vervoerder alle benodigde vergunningen heeft en als er
een conflict optreedt tussen opdrachtgever en vervoerder,
staat FretBay financieel garant.
Behalve in Frankrijk is Rehman met FretBay nu ook actief in
Spanje, het Verenigd Koninkrijk en sinds kort ook Nederland.
Het leeuwendeel van de opdrachten komt van consumenten, maar steeds vaker weten ook ondernemingen die goederen te vervoeren hebben, haar site te vinden. Rehman
schat dat dit segment nu tien tot vijftien procent van het geheel uitmaakt. ‘Het gaat om vervoer van allerlei soorten goederen, zoals pallets, lampen, stoelen en zelfs auto’s en boten’, aldus de zakenvrouw. De prijs van een klus kan volgens
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haar soms wel tot 75 procent lager liggen; zonder die opdracht zou de vervoerder immers leeg rondrijden.

Koeriers
Ook Paul Mars van het adviesbureau Management Science
in Alkmaar heeft de mogelijkheden van internet ontdekt. Op
de site 4ktv.nl toont hij op een digitale kaart van Nederland
waar koeriers of vrachtauto’s zich bevinden of waar zij naartoe rijden. Mensen die een vrachtje hebben, kunnen zo zien
of er een vervoerder in de buurt is.
Het bijzondere van het model van Mars is dat hij hiervoor
Twitter gebruikt. ‘Koeriers en partijen die geregeld gebruikmaken van koeriers, hebben op Twitter hun eigen regels bedacht. Zo gebruiken ze de hashtags #vrachtaanbod en #koerier om elkaar te vinden. Als ik zulke tweets
langs zie komen, lokaliseer ik ze en plaats ze op mijn site.’
Mars verdient overigens geen geld met zijn site, afgezien
van wat advertentie-inkomsten. Hij doet het erbij, naast
zijn werk als adviseur.
Vrachtuitwisseling is al zo’n zes jaar mogelijk op de nieuwssite transport-online.nl, zegt siteoprichter Esther van der
Wal. ‘We doen deze dienst erbij, gratis. De laatste tijd wordt
er steeds vaker gebruik van gemaakt, mogelijk omdat vervoerders door de crisis toch wat harder op zoek moeten

naar ritjes.’ Dat het concept goed werkt, ondervond Van der
Wal zelf. ‘Ik heb ook nog een zeepwinkeltje. Laatst zag ik
een partij zeep in de Verenigde Staten die ik naar Nederland
wilde halen. Een oproep op mijn eigen site werkte perfect; ik
doe nu nog steeds zaken met die vervoerder.’

eBay
Het Franse FretBay is een variant op het wereldwijde handelsplatform eBay. Deze handelsplaats
werd in 1995 opgericht en heeft inmiddels meer
dan honderd miljoen geregistreerde gebruikers.
eBay kocht in 2004 het Nederlandse Marktplaats.nl
voor 225 miljoen euro. Steeds vaker bestaat bij
handelsplatforms de mogelijkheid om na een
transactie een oordeel over de verkopende partij
uit te spreken. Zo krijgen toekomstige klanten een
beeld van de wederpartij. Dit gebeurt bijvoorbeeld
ook bij klussite Werkspot.nl.

Verladers moeten ervan uitgaan dat
de tarieven in de containerlijnvaart
gaan stijgen als Maersk, MSC

internationaal goederenvervoer

‘Monitor de markt’
Samenwerking grote drie in lijnvaart

en CMA CGM daadwerkelijk
operationeel gaan samenwerken in
het zogenoemde P3-netwerk. Dat
zegt professor Eddy van de Voorde,
als maritiem econoom verbonden
aan de Universiteit Antwerpen.
door Govert Buijze

Alarmbellen
Tot zover klinkt dit als goed nieuws voor de klant, maar de
aankondiging van de drie rederijen deed bij menig verlader ook de alarmbellen rinkelen. Wordt met het P3-netwerk de keuzevrijheid van de klant niet te veel beperkt,
verwoordde verladersorganisatie EVO in een eerste reactie op het nieuws de vrees van verladers. Daarnaast zijn er
zorgen over wat de samenwerking kan betekenen voor de
concurrentieverhoudingen en de prijsvorming in de markt.
Professor Eddy van de Voorde, als maritiem econoom verbonden aan de Universiteit Antwerpen, meent dat verladers
zich geen illusies hoeven te maken over de bedoelingen van
Maersk, MSC en CMA CGM. ‘Het is duidelijk waar de drie

rederijen op uit zijn. Zij zeggen dat ze schepen efficiënter
willen inzetten, maar ze bedoelen dat ze de capaciteit op de
verschillende oost-westroutes beter willen controleren.’
De rederijen vinden volgens hem de tarieven op dit moment veel te laag. ‘Feit is dat de tarieven in de huidige
markt niet eenvoudig zijn te verhogen zolang vraag en
aanbod uit balans zijn. Ook een experiment zoals de Daily
Maersk, is om deze reden niet echt gelukt. Er is te veel
capaciteit in de markt en de vraag valt nog altijd tegen.’
En dus gaan de rederijen gezamenlijk de capaciteit terugschroeven op bepaalde routes in het P3-netwerk, voorspelt Van de Voorde. ‘Overcapaciteit op routes wordt
overgeheveld naar andere loops of schepen worden opgelegd. En ja, dat gaan de verladers merken. De tarieven
zullen stijgen. Daaraan hoeft niemand te twijfelen.’

Mededinging
Van de Voorde verwacht tegelijkertijd dat het P3-netwerk
kan gaan leiden tot meer stabiliteit in de markt. ‘In feite
ontstaat er in de lijnvaart langzaam maar zeker een oligopolie op de belangrijkste routes. Drie grote allianties (P3,
CYKH en G6) maken straks de dienst uit. Of dat een risico
is? Nee, ik denk dat er voor de verlader nog genoeg valt te
kiezen. Maersk, MSC en CMA CGM blijven onafhankelijk
van elkaar invulling geven aan activiteiten op het gebied
van sales, marketing en customer service. Bovendien houden mededingsautoriteiten in Europa, Azië en de Verenigde Staten scherp in de gaten of een alliantie als het P3netwerk, niet handelt in strijd met de mededingingsregels.’
De maritiem econoom verwacht niet dat dit gebeurt, maar
zegt wel: ‘In theorie wordt het in deze marktstructuur wel gemakkelijker voor de rederijen om prijsafspraken te maken’.
Hij adviseert verladers een monitoringssysteem op te (laten)

tuigen dat de ontwikkelingen in de markt op de voet volgt.
‘Als de prijzen in de lijnvaart op een route ineens met vijftig
procent stijgen, is er misschien iets aan de hand en kun je
autoriteiten laten ingrijpen. Bovendien gaat van zo’n systeem een preventieve werking uit. Als je rederijen laat voelen
dat je de ontwikkelingen in de markt volgt, zullen zij minder
snel zijn geneigd ongeoorloofde afspraken te maken.’

Terminals
Dat rederijen door de samenwerking in allianties steeds
machtiger worden in de keten wordt niet alleen gevoeld
door verladers. Ook de exploitanten van havens en terminals zullen de ontwikkelingen rondom de operationele alliantie van de drie grootste containerrederijen met argusogen volgen. ‘De inkoopkracht van de rederijen groeit als
zij samenwerken in een alliantie’, aldus Van de Voorde. ‘De
coöperatie tussen Maersk, MSC en CMA CGM kan er dan
ook toe leiden dat terminals deze rederijen als klant verliezen als ze niet voldoende concessies doen.’ Voor welke
terminals dat scenario dreigt, durft Van de Voorde niet te
zeggen. ‘Het is een ingewikkeld spel.’
In de haven van Rotterdam lijkt het logisch dat APMT, als
zusterbedrijf van Maersk, en RWG, waarvan CMA CGM
aandeelhouder is, weinig te vrezen hebben van het P3netwerk. Of MSC zich net zo verbonden voelt aan haar
terminal in de haven van Antwerpen of aan ECT in Rotterdam, valt echter nog te bezien.
‘De geschiedenis leert dat MSC zeer uitgekookt opereert
in dit soort situaties’, zegt Van de Voorde. ‘Niet zelden
maken zij keuzes die niemand ziet aankomen. Wat voor
individuele terminals de gevolgen zijn van de operationele
samenwerking tussen Maersk, MSC en CMA CGM, is op
dit moment dan ook niet te voorspellen.’

Foto: Port of Marseille

D

e drie marktleiders in de containerlijnvaart verbaasden vlak voor de zomer vriend en vijand met hun
aankondiging samen te willen gaan werken in een
nieuwe alliantie. Na een half jaar in stilte te hebben onderhandeld, lieten de gezworen concurrenten Maersk, MSC en
CMA CGM medio juni weten een principeakkoord te hebben
gesloten over een operationele samenwerking op de oostwestroutes (Europa-Azië, Tranatlantic, Transpacific).
Dit zogenoemde P3-netwerk moet gaan bestaan uit 255
schepen met een totale capaciteit van 2,6 miljoen teu.
Vanuit een onafhankelijk opererend operationeel centrum
willen de drie rederijen deze schepen zo efficiënt mogelijk
gaan inzetten. Een en ander moet zijn beslag krijgen in het
tweede kwartaal van 2014, mits de drie reders toestemming krijgen van de mededingsautoriteiten. Ook moet de
samenwerking leiden tot meer afvaarten, moeten de drie
rederijen binnen het netwerk meer havens aandoen en
zou het aantal geannuleerde afvaarten door de samenwerking moeten afnemen.

EVO Logistiek • september 2013

11

warehousing

Maatwerk
is uit,
cloud is in
Verbetering magazijnprestaties aanjagen met wms

De geldschaarste bij bedrijven heeft ook invloed op de ICToplossing die voor het magazijn wordt gekozen. Waar een

warehousemanagementsysteem (wms) voorheen maatwerk
was, kiest de klant tegenwoordig vaker voor een standaardpakket. Wel draait dat wms steeds vaker ‘in the cloud’.
door Ed Coenen

L

ogistiek is een vakgebied dat is gericht op het continu
verbeteren van processen om een bedrijf concurrentievoordeel te geven. Met dat als uitgangspunt richt
zelfstandig consultant Jeroen van den Berg zich al een paar
jaar specifiek op prestatieverbetering in grotere magazijnen
door implementatie van warehousemanagementsystemen
(wms). Vorig jaar publiceerde hij zijn ervaringen in het boek
‘Highly competitive warehouse management’.
Het is een boek geworden voor managers die verandering
van processen en implementatie van een nieuw wms als
middel zien om prestaties te verbeteren. ‘Bij de selectie van
een wms moet je kijken wat het aan verbetering brengt’,
meent hij. ‘Dat betekent wat mij betreft dat je moet durven

tabase van Nederlandse wms-pakketten en later werkte
hij als zelfstandig consultant aan een eigen database.
Hij vertelt vorig jaar te zijn benaderd door het Duitse Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik om die in de Benelux te vertegenwoordigen en de database van vooral
Duitse pakketten aan te vullen met hier courante pakketten. ‘We hebben nu een openbare database met de details
van ruim honderd pakketten. Logistiek managers kunnen
op warehouse-logistics.com een selectie maken voor hun
‘longlist’. Dat is kosteloos. De database wordt gefinancierd
door de leveranciers die hun pakketten aanmelden om de
functies ervan te laten toetsen door de wms-experts.’
De samenwerking met het Fraunhofer Instituut heeft Van

‘Een nieuw wms moet verandering brengen,
ook nog lang na de implementatie’
kiezen voor een nieuwe manier van werken. Als je de prestaties wilt verbeteren, moet je niet op de oude manier door willen gaan. Een nieuw wms moet verandering brengen, ook
nog lang na de implementatie. De tools daarvoor zijn er.’
In zijn kantoor aan huis in een nieuwbouwwijk van de Gelderse stad Buren zegt hij zich niet aan de indruk te kunnen
onttrekken dat wms-rapportages weinig worden gebruikt
om de prestaties van een magazijn te verbeteren. ‘Een wms
is gereedschap voor aansturing van de dagelijkse operationele processen in een magazijn. Er zijn bedrijven die de
rapportagefunctie gebruiken in hun strategische besluitvorming over de organisatie, maar structureel is dat niet.’
Managers van distributiecentra willen volgens van den Berg
niet langer bezig zijn met brandjes blussen, maar met het
voorkomen van knelpunten. ‘Als je dat wilt bereiken, moet
het magazijn volwassen worden en blijven en volwassen
betekent dat het magazijn bijdraagt aan de competitiviteit
van de onderneming. Daarvoor zijn goede rapportages nodig die inzicht geven in voorraden, mensen en middelen.’
Een magazijn is een afdeling waar de menselijke kant van
de logistiek centraal staat, maar als verandering nodig is,
komt er IT bij kijken, zegt Van den Berg. In 1998 begon hij
als consultant bij Berenschot met de opbouw van een da-
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den Berg duidelijk gemaakt dat er opmerkelijke verschillen
bestaan die zijn terug te voeren op lokale karakteristieken.
‘Duitsland is een productieland, Nederland een handelsland. Dat zit diep in ons denken en je ziet het ook terug in
het wms. Duitse systemen zijn vaak ontwikkeld met een
sterke nadruk op de zogenoemde ‘warehouse control systems’ voor de aansturing van de automatische kranen en
rollenbanen. Nederlandse bedrijven met een gemechaniseerd magazijn zullen daardoor na een pakketvergelijking
snel uitkomen bij pakketten met een Duitse oorsprong.’
Nederlandse wms-aanbieders ontwikkelden juist pakketten
voor ‘typisch’ Nederlandse klanten, met magazijnen waar
medewerkers veel lopen en rijden. ‘Nederlandse pakketten
zijn goed in het verdelen van het werk. Ze zijn ook gemakkelijker zelf in te richten en kunnen, nadat ze in gebruik zijn
genomen, door de gebruikers zelf nog worden aangepast.’
Van den Berg heeft zijn analyse niet beperkt tot Duitse en
Nederlandse pakketten. Hij heeft ook gekeken naar pakketten met een Amerikaanse oorsprong. ‘Die zijn in essentie weer anders’, concludeert hij. ‘In de Verenigde Staten zie je magazijnen met een grote oppervlakte en
nauwelijks mechanisering, maar met veel parallelle processen. In de structuur van de pakketten zie je dat terug.

Amerikaanse ontwikkelaars lopen ook voorop in de toepassing van nieuwe technologie uit Silicon Valley, waardoor nieuwe releases bijvoorbeeld snel zijn afgestemd op
nieuwe mobiele hulpmiddelen.’
Manhattan Associates is een voorbeeld van een van origine Amerikaans wms-bedrijf. Het is uitgegroeid tot een
wereldspeler. De Nederlander Urban van Loon, business
consultant bij Manhattan Associates, vindt dat het beeld
dat Van den Berg over Amerikaanse bedrijven schetst,
niet meer zo van toepassing is op de producten van Manhattan. ‘We hebben wms-implementaties in meer dan vijftig landen uitgevoerd en ons wms wordt aangepast op
basis van de input van onze wereldwijde klanten. De helft
van onze implementaties vindt tegenwoordig plaats in
magazijnen met een vorm van mechanisatie.’
Dat mechanisatie een belangrijk keuzecriterium kan zijn, onderschrijft ook Ferry Jantzen van WICS in Werkendam, een
bedrijf dat logistieke software ontwikkelt en daarbij een automatisch palletmagazijn kan bouwen. ‘De koppeling met een
warehousecontrolsysteem voor de automaten moet inspelen
op de vraag naar flexibiliteit in de mechanisering. Bovendien
moet alles binnen enkele jaren zijn terug te verdienen.’
Met de nieuwe 3D-carrier - een satelliet die in staat is om
bewegingen uit te voeren in drie verschillende richtingen heeft WICS een systeem dat net zo flexibel is als een traditi-

Jeroen van den Berg.

Jan Bolks.

Scrum voor snelle
softwareontwikkeling
Bij de ontwikkeling van warehousmanagementsystemen
(wms) werd vroeger de zogenoemde watervalmethode
toegepast, waarbij de ontwikkeling in handen is van een
keten van experts met elk een eigen taak. Het leverde het
beeld op van langdurige implementaties, met consultants
die graag uren schrijven.
Bij de start van Boltrics Professionals heeft eigenaar Jan
Bolks voor een andere aanpak gekozen. ‘In het verleden
gingen klanten akkoord met lange levertijden om maatwerk te krijgen waarna zij periodiek updates kregen voor
nieuwe softwarefuncties en het oplossen van bugs. Met
oneel magazijn, maar dan met de voordelen van een geautomatiseerd magazijn zonder personeel, zegt Jantzen. Hij
legt uit dat de carriers kunnen worden aangestuurd zoals dat
ook met heftrucks kan. ‘Dus stuur ze naar de zones waar
veel werk is, zet er meer of minder in en pas de algoritmen
aan wanneer veranderende situaties daarom vragen.’

Kern
De meeste leveranciers lijken zich te willen ontworstelen aan
hun ontstaansgeschiedenis, maar er zijn er ook die hun kern
versterken. Gerry Daalhuisen, global solution manager bij
Kewill Logistics, zegt dat de organisatie waarvoor hij werkt,
het wms heeft afgestemd op logistiek dienstverleners die
zich richten op het managen van ketens, met de nadruk op
de afhandeling van uitzonderingen, zoals het opbouwen van
displays, uitvoering van tweede leveringen en afhandeling
van retouren. ‘Met onze blik gericht op de transportwereld
ligt het voor de hand dat Kewill de integratie zoekt tussen
opslag en transport, tussen warehousemanagementsystemen en transportmanagementsystemen.’
Ook Boltrics Professionals richt zich op die groep van logistiek dienstverleners. Sales director Jan-Cornell van
Ekris: ‘Door te focussen op logistiek dienstverleners en
koel- en vrieshuizen kunnen we een standaardproduct in
de markt zetten zonder te verzanden in maatwerkprojecten. Maatwerk begint langzamerhand een vies woord te
worden. Het staat niet meer voor een ideaalbeeld, maar
voor hoge kosten, veel bugs en snelle veroudering. Warehousemanagementsystemen zullen uiteindelijk toch weer
meer op branches zijn gericht.’
Boltrics-directeur Jan Bolks wijst op de kenmerken van
bedrijven in de logistieke dienstverlening. ‘De uitgangspunten voor handelsbedrijven en logistiek dienstverleners
verschillen. In handelsbedrijven gaat het om voorraadbeheer, om inslag, locatie, uitslag en orderverzamelen. De
belangstelling gaat bij die bedrijven vooral uit naar de waarde van de voorraad.’
Bij logistiek dienstverleners is dat volgens Bolks helemaal
de vraag niet. ‘Zij zijn niet de eigenaar van de goederen.
Het gaat hen niet om het product, maar om pallets, dozen
in dozen, value added logistics en douanezaken. Een
groothandel kijkt naar aantallen producten en verkopen,
een logistiek dienstverlener kijkt naar de factureerbare in-

en uitslag, volume en handelingen. Een logistiek dienstverlener heeft ook te maken met de vraag naar transparantie
over wat er in het magazijn ligt. Een groothandel krijgt die
vraag niet vaak.’
Eerder dit jaar stelde de Amerikaanse marktonderzoeker
Gartner Technology in zijn jaarlijkse rapport over de internationale markt vast dat een ‘cloud-wms’ is geaccepteerd. Daarbij draait de software niet meer op een server
in het bedrijf, maar wordt het tegen een vast maandelijks
bedrag als een internetdienst aangeboden. Waar het eerst
een optie was, begint het nu de voorkeur te krijgen bij verladers, liet vice-president Dwight Klappich weten bij de
presentatie van het rapport.

Standaard
Bolks verwacht dat de ontwikkeling van systemen ‘in the
cloud’ specialisatie op bedrijfstakken zal aanjagen. ‘Voorwaarde voor een cloud-wms is dat er een standaard is die
volledig is gericht op de branche. Anders ontstaat een erg
beperkte standaard die in veel gevallen niet afdoende blijkt.’
Een cloud-wms is voor hem niet meer dan een andere manier van aanbieden die de drempel om in te stappen laag
maakt, vooral voor kleinere bedrijven. ‘Het biedt een afrekenmodel dat duidelijkheid geeft en de klanten hoeven geen
servers meer te beheren. Voor leveranciers is het dus van
belang ook een cloud-wms te kunnen aanbieden omdat zij
anders dat deel van de markt niet kunnen coveren.’
Voor Bolks staat het beeld voor de nabije toekomst vast.
‘Microsoft heeft Dynamics Nav 2013 cloud-enabled gemaakt en dat ERP is de basis voor veel wms-pakketten. Een
cloud-wms is de toekomst, maar het gaat niet hét verschil
maken. De verschillen zullen gaan zitten in de toegankelijkheid van informatie voor aansturing en analyse. Klanten willen mobiele devices gebruiken en dan moet je de toegankelijkheid zoeken in de apps voor tablets, telefoons en
desktops. Daar richten we ons dus op.’
Consultant Jeroen van den Berg constateert dat Nederlandse wms-aanbieders voorop lopen. ‘Het idee bestaat nog wel
dat een server op eigen terrein moet staan, maar door Facebook, Dropbox, Google-diensten en andere cloud-producten ervaren we privé en zakelijk dat eigen software op een
server niet absoluut nodig is.’ Voor gebruikers is een cloudwms ook aantrekkelijker, meent hij. ‘De instap is lager en je

software ‘in the cloud’ verwachten klanten dat ze snel
kunnen implementeren en dat bugs snel worden opgemerkt en aangepakt. De nieuwe generatie klanten wil
nieuwe oplossingen bovendien snel in gebruik kunnen
nemen en tegen lage kosten.’
Hij omarmde de zogenoemde scrum-methode voor
softwareontwikkeling, die het mogelijk maakt om in korte
tijd een nieuw wms te implementeren. ‘Die methode
gaat uit van teamwork, waarbij het team elke dag een
standaardmodule verbetert en de verbetering aan het
eind van de dag oplevert. Die verbeteringen worden
elke drie maanden in een update in de systemen van
klanten geïmplementeerd. Klanten kunnen direct testen
en terugkoppeling geven, waardoor de ontwikkeling snel
verloopt en iedereen profiteert van het voortschrijdend
inzicht.’
Volgens Bolks heeft hij door gebruik te maken van de
scrum-methode de eerste versie van zijn wms in een
klein half jaar kunnen ontwikkelen. Eén A4’tje met de gewenste functionaliteiten en features volstond. Voor een
nieuwe toepassing in een magazijn volgt hij dezelfde methode. ‘We kunnen een nieuwe implementatie in een magazijn meestal in een maand afronden. Dat is veel korter
dan de gebruikelijke termijn bij oude implementatietrajecten. Voordeel voor klanten is dat ze bij verandering niet zo
heel lang twee systemen naast elkaar hoeven laten draaien. En het is goedkoper. We verdienen ons geld met het
verkopen van zo veel mogelijk pakketten en niet op het
maandenlang factureren van adviesuren.’

hebt weinig kosten vooraf. Een handelsbedrijf of een logistiek dienstverlener heeft met een cloud-wms een flexibele
oplossing: hij kan op- en afschalen bij gebruik van een tijdelijk magazijn of een contract voor een paar jaar. Het onderhoud van het wms zal er ook gemakkelijker door worden.
Webservices gaan doorzetten. De techniek is er rijp voor.’
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13

warehousing

Criminelen steeds professioneler

Slotgracht voldoet
niet meer
Bedrijventerreinen worden moderne vestingsteden, met grachten en hekken eromheen

om criminelen en terroristen tegen te houden. De bedrijfsmatig opererende beroepsgroep
van criminelen is daar echter niet altijd van onder de indruk en blijkt bovendien steeds weer
nieuwe wegen te vinden om zich goederen onrechtmatig toe te eigenen.
door Ed Coenen

I

n de strijd tegen diefstal en andere criminaliteit plaatsen
bedrijven steeds vaker een flink hekwerk om hun bedrijf
heen. Er zijn zelfs bedrijven die nog verder gaan en ook
hekken plaatsen in het bedrijfspand zelf, zoals Waterdrinker in Aalsmeer. In het onlangs geopende distributiecentrum van de internationale plantenhandel is een deel afgezet met hoge hekken met scherpe punten aan de
bovenkant. Een medewerker trekt de veilingkarren met
bestelde planten tot bij het hek, waarna een gescreende,
getrainde en gecertificeerde medewerker de poort opent
en de planten kar voor kar naar binnenhaalt.
Met deze extra beveiligde afdeling wil Waterdrinker niet alleen criminelen ontmoedigen, maar speelt het bedrijf ook in
op de regels waaraan een ‘known consignor’ moet voldoen.
Een known consigner - bekende afzender - is een bedrijf dat
is gecertificeerd als zogenoemde Authorized Economic
Operator (AEO). Door inrichting van een beveiligde ‘straat’
voor de producten die als luchtvracht naar afnemers gaan,
en door aansluitend gebruik te maken van gecertificeerd
vervoer naar de luchthaven, kan de exportzending meestal
zonder een securityscan in het vliegtuig worden geladen.
Dat moet oponthoud op de luchthaven voorkomen.

Vrijblijvend
De markt voor bedrijvenbeveiliging is na de terroristische
aanslagen in 2001 flink gegroeid, gesteund door internationale wetgeving. Als eerste kwamen de havenbedrijven,
zeeschepen en luchtvaart aan bod. De afkorting ‘ISPS’
werd synoniem voor hekwerken en beveiligingscamera’s
rondom haventerreinen en identificatieprotocollen voor
personen, de term ‘Tapa’ voor de overeenkomstige regelgeving voor locaties die een rol spelen in de luchtvracht.
Vóór 2001 was beveiliging betrekkelijk vrijblijvend en vooral
gericht op preventie tegen diefstal en brandstichting en het
voldoen aan de wensen van verzekeraars. Na de terreurdaden in de Verenigde Staten, Spanje en Engeland verdween

die vrijblijvendheid. Met (awareness-)opleidingen, hekwerk,
camerasystemen, sensoren en toegangscontroles moeten
nu niet alleen dieven en brandstichters, maar ook potentiële terroristen buiten de deur worden gehouden.
Afschrikken, detecteren, vertragen, actie ondernemen en
toegang controleren zijn door de jaren heen de adagia gebleven. Maar ook de inrichting van bedrijventerreinen veranderde. Nieuwe bedrijventerreinen werden aangelegd
naar het voorbeeld van oude steden, met ‘schillen’ van
beveiliging. Singels en op afstand bewaakte toegangspoorten werden de nieuwe slotgrachten, camera’s langs
de niet langer meer volledig openbare wegen namen de
rol van koddebeiers over en het geheel werd afgesloten
door een hekwerk met sensoren om de individuele bedrijven heen, met een toegangscontrole op in- en uitgaande
personen en vrachtverkeer.

Particulier
De inzichten over de taken van de politie zijn ook veranderd. Borden langs de toegangswegen naar bedrijventerreinen wijzen erop dat particuliere bedrijven de collectieve
beveiliging op zich hebben genomen. De politie is er voor
de woonwijken en komt alleen nog voor ongevallen en
aanhoudingen naar het bedrijventerrein.
Een in Nederland grote onderneming op het gebied van
particuliere beveiliging is Trigion. Op het hoofdkantoor in
Schiedam vertelt Ron Knaap, manager van de alarm- en
servicecentrale, dat particuliere zaakbescherming inderdaad toeneemt. ‘Niet alleen op particuliere bedrijventerreinen, maar ook op openbare. Ook daar wordt de toegang in toenemende mate met slagbomen geregeld.’
Er komen volgens hem steeds meer van die publiek-private samenwerkingscontracten, waarbij de bedrijven worden geacht zelf de bewaking van hun bedrijven te organiseren. Een werkje dat meestal wordt uitbesteed. Een
particulier bedrijf surveilleert en controleert de omgeving
van bedrijven met behulp van elektronische technieken.
De maatschappelijke inzichten over de inzet van politie en
particuliere beveiligers zijn veranderd en door bezuinigingen zullen die inzichten nog verder veranderen, stelt
Knaap. Hij merkt ook op dat particuliere bedrijven nu al
ondersteunende diensten aan de politie leveren. ‘Onze
meldkamer beschikt over heel veel operationele informatie. Feitelijk monitoren wij nu de vitale infrastructuur voor
hulpdiensten, waardoor de politie kan opschalen als er
iets is. Zo kunnen we Nederland veiliger maken.’

Doelwitten

Ron Knaap.
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Richard Franken.

De zware beveiliging op bedrijventerreinen heeft er waarschijnlijk toe bijgedragen dat de aandacht van criminele
bendes is verschoven naar eenvoudiger doelwitten. Volgens Knaap is onder meer een verschuiving opgetreden
naar ladingdiefstal uit vrachtauto’s, wat leidde tot een toegenomen vraag naar beveiligde parkeerterreinen. Hij
denkt dat die maar beperkt soelaas bieden. ‘Ik moet de

verwachting dat ladingdiefstal daarmee een halt kan worden toegeroepen, temperen’, zegt hij. ‘Gemeenten en lokale bedrijven willen graag een beveiligde gemeentelijke
opstelplaats voor vrachtauto’s inrichten, maar ook een
beveiligd parkeerterrein voorkomt niet per definitie dat lading verdwijnt.’
Je hebt volgens hem te maken met bedrijfsmatig opererende criminelen. ‘Voor hen is elk parkeerterrein een aantrekkelijke ‘werkplaats’. De auto’s staan daar mooi bij elkaar en ook al zet je het terrein vol met camera’s,
ladingdiefstal uitsluiten is niet mogelijk. Als er honderd
vrachtauto’s staan, met honderd chauffeurs, zie je niet
wat er in elk hoekje van het terrein gebeurt. Als je een
vrachtauto van het terrein ziet rijden, zit dan dezelfde
chauffeur achter het stuur die met die auto is aangekomen? Dat is niet te controleren.’
De Trigion-man meent dat ladingdiefstal begint bij de bedrijven zelf. ‘Daarbij gaat het vooral om toezicht en procedures, om oog hebben voor het ontvangstbeleid voor
vrachtauto’s bij bedrijven. Is de chauffeur die lading komt
afhalen, de juiste? En arriveert hij op de afgesproken tijd?’
Doet hij dat niet, stel dan maar vijf vragen extra, raadt hij
bedrijven aan.
Zijn collega bij Trigion, commercieel directeur Richard
Franken, stelt dat criminaliteit een bedrijfsmatig en mobiel
beroep is geworden. ‘Criminelen hebben de middelen om
gericht toe te slaan en kunnen gestolen lading snel de
grens overbrengen. Beveiliging tegen criminelen is steeds
meer een oorlog geworden waarbij over en weer nieuwe
technologie wordt toegepast.’

Kwetsbaar
Franken, sinds enige tijd ook directeur van dochterbedrijf
Hoffmann Bedrijfsrecherche, heeft zich verdiept in de criminaliteit waarmee grotere bedrijven te maken krijgen en
constateert dat de komst van bedrijfsmatig en internationaal opererende criminelen een stevig risico is voor het
supplychainmanagement van bedrijven.
‘We ontdekken dat de supply chain een kwetsbaar onderdeel van de bedrijfsvoering is geworden. Vóór de economische crisis was de wereld één groot voorraadbedrijf.
Geld speelde nauwelijks een rol. Nu wil elk bedrijf lean
zijn, waardoor het afhankelijk is geworden van aflevering
van het juiste product op de juiste tijd. Als lading nu uit de
keten verdwijnt, gaat het niet meer alleen om de materiële
schade. Als de goederen worden gestolen op een kritiek
punt of moment, hebben partijen een leveringsprobleem.’
Als beroepsbeveiliger ontkomt Franken er niet aan om
ook de kwetsbaarheid van de digitale infrastructuur te
noemen. ‘Criminele organisaties zien dat ze meer kunnen
binnenhalen dan alleen een lading uit een auto. Ze zijn in
staat supply chains in hun greep krijgen.’
Dat bleek een paar dagen na het gesprek, toen bekend
werd dat drugsbendes de computers van Antwerpse containerterminals hebben gehackt en de interne verplaatsing

korte berichten

Beumer omarmt
ideeënmanagement
De Beumer Group heeft ideeënmanagement onderdeel van haar strategisch beleid gemaakt.
Ideeënscouts spotten trends waarna een innovatieteam aan de slag gaat om nieuwe producten
te ontwikkelen.
De leiding van het Duitse bedrijf, dat zich bezighoudt
met automatisering van intern transport op luchthavens en hubs van expresdiensten en mechanisering
in de opslag in de chemische en voedingsmiddelenindustrie, constateert dat vernieuwingen voortkomen
uit samenwerking met klanten, netwerken met partners en uitwisseling van ideeën door eigen medewerkers. De scouts moeten voorkomen dat goede
ideeën verloren gaan. Zij verzamelen daarom alle
suggesties en laten ze beoordelen door de eigen octrooi-, product- en marketingspecialisten. Het innovatieteam coördineert vervolgens het werk van de
R&D-centra in Beckum, Aarhus, Bree en Shanghai.

Venlo opnieuw in
top-10 hotspots
Prologis, exploitant en ontwikkelaar van logistiek
vastgoed, heeft een top-10 opgesteld van de aantrekkelijkste locaties in Europa voor distributiebedrijven. Venlo staat opnieuw op de eerste plaats.
Prologis denkt dat in die positie ook de komende vijf
jaar geen verandering komt, al wordt de voorsprong
op de directe concurrenten - de regio AntwerpenBrussel en het havengebied van Rotterdam - kleiner.
Verder verwacht Prologis dat Roemenië en Île de
France in belang toenemen. De huidige hotspots voor
logistiek in Madrid, Midden-Duitsland en Luik worden
daardoor relatief minder belangrijk.

van containers met als bijlading cocaïne en heroïne konden aanpassen. Door de organisatie ingeschakelde
chauffeurs kregen de containers daardoor mee voordat
de onregelmatigheden werden opgemerkt.
Franken vertelt dat de kwetsbaarheid van de digitale infrastructuur ook iets is waarin nationale overheden een rol
spelen. ‘In China geproduceerde routers geven naar verluidt de verzonden informatie door aan Chinese instellingen en bij Amerikaanse ICT-ondernemingen moet je er rekening mee houden dat zij gevoelige handelsinformatie
met overheidsdiensten moeten delen.’
De internationale veiligheidswetgeving op het gebied van
security is niet het enige waarmee ondernemingen rekening moeten houden. Franken: ‘Een bedrijf dat zich bezighoudt met internationale handel, moet aan de regels vol-

neel. We zien nu duidelijk de effecten van de recessie, zowel in de toegenomen vraag naar onderzoeken naar interne
fraude als de toegenomen vraag naar research in ketens.’
Het probleem is volgens hem duidelijk. ‘In de zwaar competitieve markt waarin de meeste bedrijven functioneren,
zijn winstmarges flinterdun. We merken dat de druk om de
grenzen van het maatschappelijk toelaatbare op te zoeken, daardoor steeds groter wordt. Ook voor respectabele bedrijven is het nu verleidelijk om grenzen te overschrijden als er geld is te verdienen. Dat zet deuren open voor
crimineel gedrag.’
Franken ziet de potentiële zwakte het sterkst bij bedrijven
die hun ethische normen hebben omschreven en duidelijk
maken dat zij maatschappelijk duurzaam willen ondernemen. ‘Dat is een mooie wens, maar dan moet je wel heel

‘Beveiliging tegen criminelen is steeds meer
een oorlog geworden waarbij over en weer
nieuwe technologie wordt toegepast’
doen, anders haalt de concurrent hem in. Tegelijkertijd
moet de leiding van een onderneming nadenken over de
eigen cultuur en regels en de kwetsbaarheid voor fraude
die door eventuele manco’s daarin ontstaat.’
Trigion en Hoffmann - bekend van de waarschuwende berichten over fraude en diefstal door eigen en ingehuurde
medewerkers - wijzen in dat verband ook op frauduleus gedrag dat lijkt samen te hangen met het inleveren op loon en
door het op de tocht komen te staan van banen. Franken
trekt het probleem echter breder. ‘Praat je over supply
chains, dan praat je over samenwerkingsverbanden met
partijen die je nog minder in de hand hebt dan eigen perso-

goed weten met wie je zaken doet. Weet je wie de oorspronkelijke leveranciers zijn? Kan er niet toch nog worden gesjoemeld? Helaas is het antwoord: meestal wel. En
het gebeurt ook; lees er de nieuwsberichten over kleding
en tropische grondstoffen maar op na.’
Bedrijven doen er dan ook goed aan hun inkopers te ondersteunen. ‘Maak een risicoanalyse op de aanvoerlijnen.’
De extra kosten die daarmee gepaard gaan, zijn volgens
hem vervelend, maar peanuts in vergelijking met wat anders kan gebeuren. ‘Berichten over misstanden in de aanvoerlijn kunnen een merk flink beschadigen. De kosten
daarvan zijn veel en veel hoger.’

Aanbod logistiek
vastgoed daalt
Op 1 juli dit jaar stond 1.116.100 vierkante meter
logistiek vastgoed te koop of te huur. Daarmee is
het aanbod zeven procent lager dan vorig jaar.
Dit staat in het onlangs verschenen rapport ‘Sprekende cijfers bedrijfsruimtemarkten’ van Dynamis
Vastgoedconsultants. Tot dusver behalen beleggers
in Nederlands logistiek vastgoed nog goede rendementen, concluderen de samenstellers van het rapport. Zij waarschuwen echter dat ook deze vastgoedmarkt onder druk komt te staan.

Paccar bouwt nieuw
parts-dc
Paccar Parts Europe heeft op het DAF-terrein in
Geldrop een nieuw distributiecentrum voor onderdelen in gebruik genomen. Het gebouw van 26.000
vierkante meter is voorzien van stellingen voor
dertigduizend opslagbakken.
Op de entresolvloer boven de laad- en losdeuren zijn
2500 legbordstellingen gebouwd voor opslag van kleine onderdelen. Verder zijn er honderd doorrolstellingen geplaatst voor fast-picklocaties. In het gebouw
liggen volgens Paccar 65.000 verschillende truckonderdelen op voorraad. Bouwer van de stellingen is SSI
Schäfer, dat verder ook de verpakkingslijn leverde.
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MOCHT ER ’NS EEN DINGETJE ZIJN

DAN HEEFT U DE ZEKERHEID VAN RENAULT PRO+

RENAULT PRO+ MET O.A. VERVANGEND
VERVOER EN HAAL- EN BRENGSERVICE
KANGOO EXPRESS:
ZUINIGE ENERGY DIESEL MOTOREN
VERBRUIK 4,3 L/100 KM, CO2 112 G/KM

TĲDELĲK VOORDEEL TOT € 2.750,KANGOO EXPRESS V.A. € 11.890,FINANCIAL LEASE V.A. € 180,- P/M

Met de Renault Kangoo Express hoeft u zich nergens druk over te maken. U heeft de zekerheid van lage kosten per
kilometer en van Renault PRO+. Met voor elk probleem de perfecte oplossing. Bijvoorbeeld vervangend vervoer en
een haal- en brengservice. Zo verliest u nauwelĳks tĳd. Want tĳd is geld.

Alle genoemde maandbedragen zĳn inclusief het voordeel van € 2.750,- excl. BTW, BPM en kosten rĳklaar maken. Kangoo Express vanafprĳs van € 180,- per maand is gebaseerd op de Kangoo Express dCi 75 Express. Financial Lease via Renault Business Finance met een looptĳd van 60 maanden met een rentepercentage
van 4,9%. Leaseprĳs per 01-09-2013. Financieringsaanbod alleen geldig op nieuwe Renault bedrĳ fswagen orders t/m 05-01-2014. Maximaal te ﬁnancieren bedrag van € 20.000,- (aanbetaling mogelĳk, slotbetaling niet mogelĳk). Renault Business Finance en Renault Nederland behouden zich het recht voor de actie op elk

w w w.renault .nl

DRIVE THE CHANGE
moment zonder opgave van reden te wĳzigen of te beëindigen. Getoonde modellen kunnen afwĳken van standaard-uitvoering. Drukfouten, prĳs- en speciﬁcatiewĳzigingen voorbehouden. Voor meer informatie en/of de exacte voorwaarden kĳk op renault.nl of bel gratis 0800-0303.
Bedragen zĳn afgerond op hele euro’s. Rentewĳzigingen voorbehouden. Min./max. 4,3-5,0 l/100 km. Resp. 23,3-20,0 km/l. CO2: 112-130 g/km.

personeel & arbeidsmarkt

Vertrouwen creëert
Sociale innovatie

Om overeind te blijven in de harde concurrentiestrijd, moeten bedrijven bij de les blijven.

Traditioneel is er dan ook veel aandacht voor kostenbeheersing en technische innovatie.
Sociale innovatie, waarbij de rol van personeel centraler komt te staan, lijkt een onder
geschoven kindje. Terwijl dit bewezen concurrentievoordeel oplevert.
door Steven van Aartrijk

De arbeidsmarkt is fundamenteel veranderd ten opzichte
van enkele tientallen jaren geleden. Vandaag de dag blijven nog maar weinig mensen van de wieg tot het graf bij
dezelfde werkgever werken, terwijl dat vroeger heel normaal was. De flexibiliteit rukt op. Voor bedrijven heeft dat
het voordeel dat pieken en dalen in de productie beter
kunnen worden opgevangen en van de nieuwe generatie
werknemers wordt gezegd dat zij zelf niet hun hele leven
bij dezelfde baas willen zitten.
Niet iedereen is er echter van overtuigd dat die toegenomen flexibiliteit een zegen is. Het grotere personeelsverloop leidt er bij sommige bedrijven toe dat ze moeite hebben om binding te houden met - een deel van - hun
personeel, terwijl ze dit eigenlijk wel zouden willen. Er zijn
ook bedrijven die kampen met een verkeerde interne cultuur, waardoor het personeel angstig is om zich uit te spreken. In deze ondernemingen is het over het algemeen
moeilijker om samen te werken en goede ideeën van de
grond te krijgen.
Bedrijven die met deze problematiek te maken hebben,
zouden moeten innoveren. Niet op het terrein van producten of diensten, maar intern: het personeelsbeleid. Want
modern werkgeverschap is niet alleen gunstig voor de
mensen op de werkvloer, maar levert ook rendement op,
zo is gebleken uit diverse onderzoeken.
Sociale innovatie, strategisch HR en duurzame inzetbaarheid: het zijn moeilijke termen die door vakspecialisten
worden gebruikt als het gaat om bewust en eigentijds
werkgeverschap. In de kern gaat het erover dat steeds
meer bedrijven ontdekken dat een werknemer die goed in
zijn vel zit, het bedrijf veel meer oplevert.
Tijdens een bijeenkomst over slim werkgeverschap, onlangs gehouden bij EVO, wordt juist dit onderstreept door
Erik Volkers, senior adviseur Marketing intelligence bij uitzendbureau Tempo-Team. Volkers toont een onderzoek
met de titel ‘Organisaties met medewerkers die elkaar
vertrouwen, presteren beter’. Uit de studie blijkt dat betrokken medewerkers loyaler zijn en graag willen meewerken aan het succes van de organisatie. Bovendien zijn

Jack van der Veen.

18

EVO Logistiek • september 2013

deze werknemers tot vijf keer meer genegen om hun
werkgever aan te bevelen bij anderen. In organisaties die
aantoonbaar goed presteren, voelt 69 procent van de medewerkers zich veilig om een mening te geven of ideeën
te spuien en voelt 61 procent zich gewaardeerd. Bij bedrijven die slecht presteren, blijkt dat 41 procent van de
medewerkers taken krijgt toegewezen die het niet kan
volbrengen. Slechts 31 procent van de werknemers bij
deze bedrijven vindt het management capabel. Volkers:
‘Ik geloof dat je werknemers meer de regie in eigen handen moet durven geven. Als ze dat vertrouwen krijgen van
hun managers, presteren ze goed.’
Volgens Steven Dhondt, expert op het gebied van sociale
innovatie, verbonden aan TNO en hoogleraar op de universiteit van Leuven, ligt de sleutel in het organiseren van tegenspraak. Ofwel, het personeel vrijuit te laten spreken, ook
als die mening tegendraads is. Steve Jobs van Apple deed
dat erg goed, zegt Dhondt. ‘Daar had je als werknemer pas
een probleem als je nooit ergens iets tegenin bracht.’

plychainmanagement bezet. ‘De kredietcrisis heeft veel
losgemaakt. Mensen zien nu: zoals de traditionele leiders
dat deden, dat kan nu echt niet meer. Dat is niet meer ‘the
way to go’. In die zin is de crisis een zegen.’
Ook Van der Veen is absoluut overtuigd van de meerwaarde van sociale innovatie. ‘Het is een bewezen tool. Werknemers gaan beter presteren en dat is goed voor de klantwaarde. Dat moet ook het doel zijn.’ Michael Heeren,
voorzitter van Jong Logistiek Nederland, beaamt dat: ‘Betere resultaten zijn gegarandeerd als personeel kennis
met elkaar durft te delen, als ze niet wantrouwend tegenover elkaar staan.’
Bedrijven kunnen op veel verschillende manieren invulling
geven aan vooruitstrevend personeelsbeleid ofwel sociale
innovatie. Er zijn talloze voorbeelden. Zo biedt Schiphol
werknemers een zogenoemd preventief medisch vitaliteitsonderzoek aan en stelt een persoonlijk employabilitybudget beschikbaar waarmee medewerkers ‘eigenaar van
hun eigen loopbaan’ zijn.

‘Verandering is het lastigst bij bedrijven die
worden geregeerd vanaf de apenrots’
De Britse bank Barclays is juist een voorbeeld van hoe het
niet moet, aldus Dhondt. ‘Het hele systeem bij die bank
was erop gericht zoveel mogelijk geld te verdienen. Eigen
klanten werden zelfs bewust benadeeld. Kritiek werd er
niet geduld, alle fouten werden er doodgezwegen. De ellebogen scoorden er het hoogst.’ Uiteindelijk moest de
top van de bank het veld ruimen na een schandaal over
de manipulatie van de zogenoemde Libor-rente.
Het zijn juist dit soort schandalen bij banken die een kentering hebben teweeggebracht in de visie op leiderschap
en personeelsbeleid, zegt hoogleraar Jack van der Veen,
verbonden aan Nyenrode waar hij de EVO-leerstoel Sup-

Steven Dhondt.

Astellas Pharma bijvoorbeeld geeft medewerkers de kans
weg te gaan met een terugkeergarantie van twee jaar als
het niet lukt een andere baan te vinden. Zo helpt het bedrijf mensen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen loopbaan en levensinvulling. Koekjesbakker Veldt uit
Veenendaal gaf de regie op de werkvloer aan het personeel. Volgens het bedrijf hebben de medewerkers de
‘gouden ideeën om problemen op te lossen’.
Van der Veen: ‘Je ziet dat het helemaal niet zo moeilijk is
om sociaal innovatief te zijn. Je moet niet te ingewikkeld
doen en er simpelweg mee beginnen. Geef mensen twee
uur per week de ruimte om met elkaar te praten over idee-

Erik Volkers.

Michael Heeren.

column

waarde
Machiel van der Kuijl, algemeen directeur EVO

Evenwicht

ën voor de organisatie en laat het ze aan elkaar presenteren. Maak daar wat tijd en wat budget voor vrij. Het geeft
mensen het gevoel dat ze worden gewaardeerd en dan
willen ze alles geven: het hoofd, het hart en de handen.’
Als er wordt geïnvesteerd in personeel – gezondheid, geven
van verantwoordelijkheid, extra scholing of jobrotation – gaan
medewerkers gezond en met plezier naar hun werk, blijven
ze zich ontwikkelen en verzekeren zich zo van een arbeids
plaats tot hun pensioenleeftijd.
Ook voor werkgevers lonen dergelijke initiatieven, in de
eerste plaats door een daling van het ziekteverzuim. Een
daling van het ziekteverzuim met een procentpunt, levert
Nederland jaarlijks 2,6 miljard euro op, zo becijferde CapGemini eerder. Verder zou een stijging van de arbeidsproductiviteit met een procent, zich vertalen in een extra groei
van de economie met ongeveer zes miljard euro.
Als de voordelen aanwijsbaar zo groot zijn, waarom innoveert momenteel dan niet iedereen? Volgens hoogleraar
Dhondt is verandering het lastigst bij bedrijven die worden
geregeerd ‘vanaf de apenrots’. ‘Bij zulke bedrijven domineert de cultuur dat de top, de grote stoere leiders, het
beter weet. Zij alleen geven het voorbeeld, nemen de
strategische beslissingen. In dit managementdenken is er
geen rol van betekenis voor de medewerkers.
Een ander obstakel om succesvol sociaal te innoveren,
kan volgens hem zijn dat het bedrijf er niet op is ingericht.
‘De competenties zijn er niet en dus gebeurt er niets.
Deze bedrijven richten zich alleen op de core business.’
Daarnaast is het simpelweg een kwestie van onbekend
maakt onbemind, zegt Van der Veen. Hij pleit ervoor het
onderwerp nadrukkelijker op de agenda te zetten bij bedrijven. ‘Die denken wellicht: ‘wat een soft gedoe, dat sociaal zijn; het kost me allemaal alleen maar geld’. Zij moeten worden doordrongen van het feit dat is aangetoond
dat de bedrijfsprestaties erdoor op vooruit gaan.’
Volgens Dhondt zijn investeringen in het personeelsbestand daarnaast relatief goedkoop. ‘De investering loopt
niet weg, want zit in je eigen bedrijf. Bovendien is ze niet
gemakkelijk te kopiëren door een ander.’

Oprechte communicatie
Duidelijk communiceren en altijd toegankelijk
zijn: dat zijn volgens werknemers de belangrijkste kwaliteiten van een manager in crisistijd.
Empathie en ‘een hand op de schouder’ scoren
veel lager, zo blijkt uit onderzoek van TempoTeam onder ruim vijftienhonderd werknemers.
Sinds begin jaren tachtig is er niet meer zo snel
en zo grootschalig gereorganiseerd in het
Nederlandse bedrijfsleven. Tempo-Team wilde
weten wat dat betekent voor de eisen die werknemers stellen aan hun leidinggevenden.
Duidelijk communiceren wordt daarbij door bijna de helft van de ondervraagden genoemd.
Toegankelijkheid (42 procent) en eerlijkheid
(39 procent) scoren eveneens hoog.
‘Werknemers laten in het onderzoek duidelijk
zien dat ze niet zitten te wachten op alleen een
hand op de schouder’, aldus Tempo-Teamwoordvoerder Harald Zandvliet. ‘Ze willen vooral duidelijkheid en een eerlijk verhaal. Dat betekent dat je als manager oprecht en volledig
moet communiceren, in plaats van alleen maar
vragen hoe het met iemand gaat. Hoe goed ook
bedoeld, het is onvoldoende om werknemers
betrokken te houden.’
Om het bedrijf succesvol door moeilijke tijden
te loodsen, speelt die manager bovendien een
cruciale rol. ‘Ondanks de toegenomen onzekerheid en alle snelle veranderingen moeten werknemers gemotiveerd en betrokken blijven. Daar
ligt een belangrijke taak voor de leidinggevende’,
vertelt Zandvliet.
Werknemers verlangen sowieso steeds meer

Attractiever

van hun manager, zo laat het onderzoek zien. In
het verleden was een bepaald type mens ge-

Een belangrijk onderdeel van het topsectorenbeleid

schikt om een afdeling te leiden: een peoplema-

is dat partijen in de logistieke sector nadenken en

nager, een echte vakmanager of juist een taak-

regelmatig spreken over human capital. Ook EVO

gerichte manager. ‘In ons onderzoek geven

is hierin een actieve deelnemer. Johan Kerver,

werknemers aan dat ze vooral waarde hechten

senior manager Opleidingen en arbeidsmarkt bij

aan leidinggevenden die al deze vaardigheden

EVO: ‘Door het toepassen van sociale innovatie op

beheersen en ze op de juiste momenten weten

de werkvloer, verhogen bedrijven hun klantwaarde.

toe te passen. Een echte kameleon dus. Dat ver-

Ze worden weerbaarder en bovendien attractiever

eist van de moderne manager een hoge mate

voor human capital.’

van veerkracht en communicatievermogen.’

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kaartte onlangs de ongewenste gevolgen van
arbeidsmigratie weer aan. Hij pleitte voor een Europese
aanpak van schijnconstructies, uitbuiting en ontduiking
van het minimumloon. Deze kwestie speelt ook in het
Nederlands wegvervoer. En laat ik er op voorhand geen
misverstand over ontstaan, als hier regels worden
overtreden, moeten die met instemming en, waar
mogelijk en redelijk, met medewerking van alle betrokkenen worden aangepakt. Asscher doet er echter
goed aan zich te realiseren dat er juist in deze sector
meer belangen op het spel staan dan die van werkgevers en werknemers. Namelijk die van de opdracht
gevers in het transport, de leden van EVO.
De minister moet bij zijn belangenafweging en in het
beleid dat hij ontwikkelt, ook de belangen van deze
‘derde partij’ betrekken. De transportsector is namelijk
dienstverlenend aan het logistieke proces van die derde
partij: de handels- en productiebedrijven. Nederland
is, in termen van loonkosten (dus ook als kostencomponent in het goederenvervoer) een duur land. In zich
ontwikkelende Europese landen die zich in veel opzichten steeds beter kunnen meten met ons land, is de
factor arbeid nog altijd relatief goedkoop. De minister
mag in zijn strijd de ogen daarom niet sluiten voor de
consequenties van zijn beleid voor het vestigingsklimaat en concurrentievermogen van het bedrijfsleven
in Nederland.
Anderzijds hebben ook bedrijven die in Nederland zijn
gevestigd of overwegen dat te doen, baat bij continuïteit in het aanbod van Nederlandse wegvervoerdiensten, baat bij voldoende kwaliteit én baat bij het
vermogen van de sector om te investeren in efficiency
en innovatie. Denk aan verduurzaming, stedelijke distributie en synchromodaliteit; het is ondenkbaar dat
vooruitgang wordt geboekt zonder een sterke Nederlandse wegvervoersector. Die kent een hoge mate
van professionaliteit, een lange traditie en daarom
vaak ook het vermogen en de wil om te innoveren en
samen te werken.
Recentelijk hebben bestuurders, nationaal en Europees, al een aantal verkeerde beslissingen genomen
over de wegvervoermarkt. Denk aan het niet verder
verruimen van cabotage en het plan om de Nederlands
wegvervoermarkt nog meer af te schermen voor
nieuwe toetreders. Ik blijf erbij dat daarmee positieve
prikkels worden tegengehouden, die goed zouden zijn
voor de markt en de (duurzame) economie als geheel.
In de huidige kwestie moet deze minister wél een goed
evenwicht vinden tussen zijn eigen politieke belangen,
die van werkgevers en werknemers én die van de opdrachtgevers van transport. Zo niet, dan komt het
gezamenlijke belang, dat van een sterke economie,
er slecht vanaf.
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Zesde jaargang TvT afgerond

Acteren op hoog niveau
Bedrijfsoplossingen bedenken, managementoverleg bijwonen en meepraten over de koers
van een onderneming. Studenten die meedoen aan het programma Topcoach voor Toptalent
(TvT), vallen met hun neus in de boter en kunnen dit meemaken tijdens hun afstuderen.
door Steven van Aartrijk

T

homas van Stokkom was een van de twaalf studenten
die in juni met succes het programma Topcoaches voor
Toptalent (TvT) afrondden. Het betrof de zesde jaargang
van het coachingsprogramma voor logistiek toptalent, dat is
voortgekomen uit het Kennisakkoord en een samenwerking is
tussen EVO, TLN en Nederlandse hogescholen.

Interessant
Van Stokkom blikt tevreden terug op zijn tijd bij Stiho, leverancier van bouwmaterialen. Als gevolg van de recessie kampt
ook dit bedrijf met een dalende omzet en krimpende marges.
Van Stokkom was gevraagd te onderzoeken of de kosten bij
het distributiecentrum in Utrecht omlaag konden. Dankbaar
werk, aldus de student van de Technische Universiteit Eindhoven. ‘Nadat het personeel mijn plannen goed begreep,
deden ze allemaal een extra stap om het te laten werken.’
Ook Erik van der Spek van Stiho, die als coach aan Van
Stokkom was gekoppeld, is tevreden over de samenwerking.
Volgens hem heeft het TvT-programma voor Stiho meerwaarde. ‘Je krijgt de beste studenten met de beste resultaten’, constateert hij. Het was de derde keer dat het bedrijf
uit Nieuwegein een afstudeerder onder zijn vleugels nam.
Stiho probeert het voor de toptalenten extra interessant te

maken, zegt Van der Spek. ‘Voor ons is het geslaagd als de
student na afloop zegt: ik heb meer geleerd dan het uitvoeren van mijn afstudeeropdracht.’
Voor Van Stokkom betekende dit onder meer dat hij mocht
aanschuiven bij managementoverleg. Van der Spek: ‘Wat
wordt daar besproken? Hoe zou jij het probleem dat aan
de orde komt, oplossen? Zulke ervaringen geven een afstudeerder extra bagage.’ Van Stokkom beaamt dit. ‘Het
was echt motiverend; acteren op het hoge niveau waar
studenten uiteindelijk terecht willen komen.’
Ook de andere studenten waren goed te spreken over hun
ervaringen, die qua aard nogal uiteen liepen. Zo dook de een
in het verbeteren van de zaterdagdienstverlening door PostNL, onderzocht de ander de mogelijkheden van contractmanagement bij het Havenbedrijf Rotterdam en bekeek een
derde de toekomstbestendigheid van het warehousemanagementsysteem van Jumbo.

Frisse kijk
Milan Schuszler van de Hogeschool Utrecht onderzocht
of het ministerie van Defensie de onderhoudsopleidingen
zou moeten uitbesteden. Ton van Kampen, bij Defensie
de coach van Schuszler, roemt ‘de frisse kijk’ van de jon-

Milan Schuszler (links) en Ton van Kampen.

Thomas van Stokkom.

ge mensen. ‘Een kritische blik van tijd tot tijd is nuttig voor
elke organisatie. Het is gewoon een waar genoegen om
met die jongelui te mogen werken’, zegt hij.
Jolanda Bakker, vanuit EVO projectleider van het TvT-programma, is positief over de zesde jaargang. ‘Vooral omdat
de afstudeeropdrachten van de studenten heel vaak echt
worden geïmplementeerd en dus niet ergens in een la belanden. Daarnaast blijkt in de praktijk dat veel van de toptalenten kunnen blijven werken bij het bedrijf waar ze afstuderen.
Meedoen aan Topcoaches voor Toptalent biedt hen een duidelijke meerwaarde. En op je cv is het ook een echte pre.’

(advertentie)

Medewerkers als onderscheidend vermogen
Kernwaarden ondernemerschap, eenheid, toewijding en persoonlijke ontwikkeling zijn
belangrijk bij Norbert Dentressangle

Gevestigd met het hoofdkantoor in Oss, NoordBrabant, is logistiek dienstverlener Norbert
Dentressangle sinds 2002 aanwezig in Nederland.
Het familiebedrijf is sinds de oprichting in 1979
door Norbert Dentressangle uitgegroeid tot een
speler van wereldformaat met aanwezigheid in
de belangrijkste groeimarkten van Europa, Azië
en Amerika. De herkomst van het bedrijf ligt in
Frankrijk waar Norbert Dentressangle tot op de dag
van vandaag de belangrijkste aandeelhouder is.
Logistiek, transport en freight forwarding zijn de
kerndiensten die Norbert Dentressangle wereldwijd
levert. Dit biedt de mogelijkheid om klanten
van verschillend formaat en met uiteenlopende
behoeften te bedienen. Sinds de vestiging in
Nederland heeft Norbert Dentressangle zich met
nadruk gericht op supply chain oplossingen voor
Retail (incl. diepvries), Fast Moving Consumer
Goods en High Tech. Het bedrijf verzorgt logistieke
diensten voor uiteenlopende klanten zoals IKEA,
Xenos, Intergamma en Albert Heijn.

Norbert Dentressangle Nederland
In Nederland beschikt Norbert Dentressangle
over 13 sites die samen 500.000m2 aan DC
oppervlakte tellen. Een deel van de sites is geschikt
voor multi-user gebruik, andere zijn ingericht als
dedicated warehouse. Norbert Dentressangle is
trots op haar klanten, het uit handen nemen van
de supply chain zorg geeft veel voldoening. De
investeringen in het onderhouden van een goede
klantrelatie zijn ook groot. Open communicatie en
goed luisteren naar wat de klanten bezig houdt
zijn hiervoor de basisingrediënten.
‘Kostenoptimalisatie voor onze klanten’
Norbert Dentressangle hecht veel waarde aan
het bieden van logistieke oplossingen die volledig
tegemoet komen aan de behoeften van de klant.
De juiste IT inrichting speelt hierbij een belangrijke
rol. Mauro Ungheretti, Managing Director van
Norbert Dentressangle Nederland: “De juiste
IT systemen stellen ons in staat om efficiënt
te werken en kostenoptimalisatie te realiseren
voor onze klanten.” Een andere oplossing voor
kostenoptimalisatie is shared warehousing.
In productontwikkeling waarbij gedacht kan
worden aan logistiek voor multi-channel sales en
e-fulfillment diensten werkt Norbert Dentressangle
proactief aan haar aanbod, zodat ze haar klanten
nog beter van dienst kan zijn.

Website: www.norbert-dentressangle.nl
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De medewerkers, het onderscheidend vermogen
Het te behalen resultaat valt of staat met goed
personeel. Dit is waar het echte onderscheidend
vermogen van Norbert Dentressangle als
dienstverlener in zit. Om dit te borgen wordt er op
een viertal waarden gestuurd; ondernemerschap,
eenheid, toewijding en persoonlijke ontwikkeling. Norbert Dentressangle voert een
duurzaamheidsbeleid op inzetbaarheid van medewerkers. Binnen deze context is kortgeleden een
productontwikkeling gedaan op het gebied van
laden en lossen. Chauffeurs worden verlicht in
hun werkzaamheden waardoor uiteindelijk de
inzetbaarheid wordt verhoogd.
Toekomst
Norbert Dentressangle heeft ambitieuze groeidoelstellingen neergezet voor de komende jaren.
De onderneming denkt deze waar te maken
door succesvol te blijven innoveren in nauwe
samenwerking met haar klanten. Daarnaast richt
het bedrijf zich op een aantal nieuwe sectoren
en productcombinaties waaronder de textiel,
e-fulfillment en multichannel logistiek.

Email: info.NDLNL@norbert-dentressangle.com

‘Impact op ketens groot’
De ketens waar farmaceutische

overheid & regelgeving

EU-richtlijn farmaceutische producten aangepast

producten zich doorheen
bewegen richting klant, werden
de afgelopen jaren steeds langer
en complexer. Om de risico’s die
daarbij horen, te beperken, is de
Foto: Manhattan Associates

EU-richtlijn voor de distributie
van farmaceutische producten
aangepast.
door Govert Buijze

O

p het hoofdkantoor van Pauwels Consulting in
Gent, een Belgisch adviesbureau op het gebied
van engineering, life sciences en IT, werpt senior
consultant Luc Huybreghts, expert op het gebied van opslag, transport en distributie van geneesmiddelen, nog
eens een blik op de nieuwe, veertien pagina’s tellende
EU-richtlijn voor de distributie van farmaceutische producten. ‘De eerste EU-richtlijn uit 1994 telde niet meer
dan vier A4’tjes en daarin werd met geen woord gerept
over eisen voor het transport. Dat is nu wel anders.’

Risico’s
Naarmate de ketens langer en complexer werden, is er in
de zogenoemde ‘EU Good Distribution Practices’ (EU
GDP) steeds meer aandacht gekomen voor risico’s in de
supply chain. Waar temperatuurgevoelige producten worden overgeslagen of tijdelijk opgeslagen, moeten spelers
in de keten steeds serieuzer rekening houden met de eisen die daaraan worden gesteld.
Het vernieuwen van de richtlijn had nogal wat voeten in
de aarde. Medio 2011 werd er al een ‘draft’-versie van de
GDP gepubliceerd, maar de richtlijn werd pas begin 2013
definitief. ‘In de tussentijd is er veel over de richtlijn gediscussieerd’, vertelt Huybreghts. ‘Het veranderen van de regels heeft namelijk een grote impact op de keten. Niets
kan meer aan het toeval worden overgelaten en daardoor
zullen de logistieke kosten stijgen.’
De kritiek op de draft-versie van de richtlijn kwam voornamelijk uit de hoek van de industrie en de logistieke partners
in de keten, die de grote gevolgen van ‘kleine aanpassingen

op papier’ al voorzagen. ‘In de draft-versie stond bijvoorbeeld dat de ‘tijdelijke opslag’ van farmaceutische producten niet langer mocht duren dan 24 uur’, zegt Huybreghts.
‘Als de opslag langer zou duren, mocht dat alleen in een
magazijn met een zogenoemde wholesaler’s license; het
magazijn moet dan zijn goedgekeurd door een inspectiedienst. Dergelijke faciliteiten ontbreken echter vaak. De
passage in de tekst is mede om deze reden veranderd. Nu
moet worden getracht de goederen zo kort mogelijk tijdelijk
op te slaan. De ladingeigenaar moet op papier kunnen aantonen dat hij zich hiervoor heeft ingespannen.’
Dat moet in ieder geval blijken uit een risk assessment,
legt Huybreghts uit. ‘Voor de verladende partij wordt het
belangrijk dat hij voor de hele keten in kaart brengt waar
de risico’s zich voordoen en welke maatregelen er worden
genomen om ze te beperken. Vooral op overslagpunten
kan er gemakkelijk iets fout gaan: lading kan mixen in een
crossdock, een loskade kan slecht zijn ingericht met het
oog op weersomstandigheden.’

Afspraken
Dit alles betekent volgens hem dat er duidelijke afspraken
moeten worden gemaakt met logistiek dienstverleners in
de keten. ‘Er moet een cascade van service level agreements (sla’s) worden afgesloten. Elke gecontracteerde
partij moet immers weten welke kwaliteitseisen er gelden
voor transport, overslag en opslag.’
Daarnaast moeten temperaturen van veel producten constant worden gemonitord. Huybreghts: ‘Met de huidige
techniek wordt dit gelukkig steeds beter werkbaar. De che-

Luc Huybreghts.

mische instrumenten die van kleur veranderen als een product bijvoorbeeld te lang in de zon heeft gestaan, worden
nu vervangen door digitale tools. De verlader kan direct
zien wat er waar en op welk moment in de keten fout gaat.’
In ketens waarin zeer temperatuurgevoelige goederen zoals vaccins, worden gedistribueerd, zijn strenge eisen niet
nieuw. De aangepaste EU-richtlijn geldt echter niet alleen
voor het vervoer van medicinale producten die stabiel
moeten worden gekoeld op een temperatuur tussen de
twee en acht graden Celsius, maar ook voor vrij verkrijgbare producten, zoals paracetamol. ‘Voor die categorie
producten is het nog niet duidelijk welke maatregelen de
industrie gaat nemen om aan de EU GDP-richtlijn te voldoen’, zegt Huybreghts. ‘De farmaceutische industrie zal
in elk geval op zoek moeten gaan naar een balans tussen
de economische belangen en de volksgezondheid.’

Narcotica
De EU GDP focussen op het garanderen van de kwaliteit
van de producten in de supply chain. Dit houdt ook in dat
er geen beschadigingen voorkomen en dat de producten
hun identiteit duidelijk bewaren. Daarnaast gelden er voor
vervoer ook eisen op het gebied van security. ‘Bij narcotica moeten dienstverleners bijvoorbeeld maatregelen nemen die het risico op diefstal vermijden. Dat kan door met
neutrale, goed afgesloten voertuigen te rijden, door
chauffeurs te verplichten te rusten op beveiligde parkings
en door gebruik te maken van geofencing. Met deze laatste techniek gaat er een alarm af wanneer een voertuig afwijkt van een geplande route.’
Op 8 september worden de EU GDP van kracht en kunnen nationale inspectiediensten de nieuwe richtlijn gaan
controleren. ‘De farmaceutische sector moet vanaf dat
moment kunnen aantonen dat het aan de slag is gegaan
met de eisen die gelden voor kwaliteitssystemen, interne
inspecties, training, opslag en transport. Uiteraard is het
ook belangrijk dat het voor alle spelers in de keten duidelijk is wat zij moeten doen bij klachten, terugname, verdachte goederen en recalls’, aldus Huybreghts.
In veel ketens zal dit al goed zijn geregeld, maar de consultant voorspelt dat in een aantal ketens radicaal andere
keuzes worden gemaakt. ‘De strengere regels voor tijdelijke opslag kunnen ertoe leiden dat verladers waar mogelijk
de modal shift van luchtvracht naar zeevracht maken. Een
reefercontainer is ‘veiliger’ door een keten te verplaatsen
dan een luchtvrachtpallet die tijdens de grondafhandeling
gemakkelijk te lang kan worden blootgesteld aan de
weersomstandigheden.’
Ook ziet Huybreghts meer gedifferentieerde ketens ontstaan. ‘Het soort product zal meer en meer bepalen hoe
de keten eruit ziet.’
EVO Logistiek • september 2013
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Bericht uit Brussel

Verstoorde feeststemming
De wet- en regelgeving verschuift steeds meer naar ‘Brussel’. EVO voert daar
dan ook samen met de European Shippers’ Council (ESC) een krachtige lobby
om de belangen van Nederlandse verladers optimaal te behartigen. EVO’s
man in Brussel, Godfried Smit, vertelt wat er achter de schermen speelt.

N

ederland viert dit jaar het Ruslandjaar. Het jaar markeert de culturele en handelsbetrekkingen die al
eeuwen bestaan tussen Rusland en Nederland.
Meestal wordt zo’n viering opgeluisterd door feestelijke
culturele uitwisselingen, maar de feeststemming wordt nu
verstoord door een aantal negatieve maatregelen.

Pootaardappelen en TIR-verdrag
Zo sloot Rusland op 1 juli de grens voor Nederlandse
pootaardappelen. De reden die de Russische overheid
daarvoor geeft, is de aanwezigheid van een nematode
(rondworm) die aardappelmoeheid kan veroorzaken.
Omdat Nederland samen met België in de EU de grootste
exporteurs zijn, komt de klap hier hard aan. EVO en de
European Shippers’ Council (ESC) hebben de EU dan ook
opgeroepen druk op Rusland uit te oefenen om de rechtvaardigheid van de door het land genomen maatregel aan
te tonen. Rusland is immers lid van de WTO en dient zich
te houden aan de regels die deze organisatie heeft opgesteld. In het kort komen die erop neer dat sluiting van de
grens slechts mogelijk is als onafhankelijke deskundigen
hebben vastgesteld dat hiervoor voldoende reden bestaat. Rusland moet dus aantonen dat er een reëel gevaar

dreigt voor de eigen gewassen. Rusland verlangt verder
vanaf 14 september extra zekerheid voor goederen die
onder een TIR-carnet worden vervoerd. ESC en EVO achten die maatregel een flagrante schending van de TIRconventie die juist beoogt de handel te faciliteren. De
maatregel leidt niet alleen tot een kostenverhoging van
het transport, maar ook tot langere wachttijden aan de
grens. Zowel kostenverhoging (die wordt doorberekend)
als de verlenging van wachttijd (onbetrouwbare logistiek)
raken de verlader in het hart. EVO en ESC hebben de
Russische minister van buitenlandse zaken, Sergei Lavrov, dan ook opgeroepen de dialoog in de werkgroep
Douanesamenwerking EU-Rusland te bespreken. De huidige maatregel van Rusland zou zo snel mogelijk moeten
worden beëindigd.

T-TIP
Over de voormalige tegenpool van de Russen, de Amerikanen, valt positiever nieuws te melden. ESC en haar
Amerikaanse partner, de American Association of Importers and Exporters (AAIE), hebben deze zomer in Parijs afgesproken elkaar zoveel mogelijk te steunen om de regels
op het gebied van internationale handel te vereenvoudigen.

Godfried Smit.

De AAIE heeft vervolgens een onderhoud hierover gehad
met de Amerikaanse onderhandelaars van het Transatlantic
Trade and Investment Partnership (T-TIP), met de focus op
handelsfacilitatie, heldere oorsprongsregels, het wegnemen
van handelsbarrières en vermindering van administratieve
lasten. De ESC blijft niet achter bij haar Amerikaanse partner. Over enkele maanden voert de organisatie eenzelfde
gesprek met de onderhandelaars van de zijde van de Europese Unie.

Chargeable weight
Tot slot nog iets anders. De luchtvrachtmaatschappijen
Lufthansa, Emirates, Asiana en Korean Air hebben de berekeningswijze van toeslagen veranderd. Waar voorheen
bij de berekening van de toeslagen werd uitgegaan van
het feitelijke gewicht van een zending, wordt nu uitgegaan
van het zogenoemde chargeable weight. Daarbij wordt
aan een bepaald volume een standaardgewicht toegekend.
Hierdoor wordt het vervoer van een zending met een laag
gewicht, maar met een groot volume veel duurder. EVO
en ESC verzetten zich tegen de nieuwe berekeningswijze
en zijn daarover inmiddels in gesprek met de betrokken
airlines en hun grootste klanten, de expediteurs.

(advertentie)

Rabelink Logistics is dé logistieke dienstverlener die volledig gespecialiseerd is in het uitvoeren van het gehele
logistieke proces van food- en foodgerelateerde producten. Dit is gewaarborgd door diverse certificaten die
zekerheid geven tot een optimale voedselveiligheid in de gehele keten.

Rabelink Logistics BV | Vlijtstraat 54 | 7005 BN | Doetinchem | The Netherlands
tel.: 0314-368500 fax.: 0314-368536 mail: info@rabelink.nl www.rabelink.nl
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Brandenburg zoekt
samenwerking

overheid & regelgeving

Duitse deelstaatminister bezoekt Nederland

Wie Brandenburg zegt, bedoelt vooral Berlijn: de Duitse hoofdstad sinds de val van de Muur

in november 1989. De regio zoekt een betere logistieke samenwerking met Nederland. Om
dat te bereiken, ging de minister van economische zaken van deze deelstaat, Ralf Christoffers,
op bezoek bij Panteia in Zoetermeer.
door Gijs Korevaar, freelance medewerker

B

erlijn is helemaal ‘in’. De kroegen worden geroemd,
de voormalige Oost-Duitse wijken, Unter den Linden. Kunstenaars trekken naar de stad, toeristen
drommen samen bij de monumenten die de herinnering
aan het communistische verleden én aan de Holocaust levend houden.
Er zijn in de oude stad zo veel dingen te zien dat mensen
bijna vergeten dat Brandenburg-Berlijn vooral een groeiende economische macht vertegenwoordigt. Industrie,
handel en logistiek groeien en bloeien in en om de Duitse
hoofdstad. ‘Het is een oud kruispunt van wegen. Van
noord naar zuid en van oost naar west komt het handelsverkeer logischerwijs langs Brandenburg, langs Berlijn’,
zegt Ralf Christoffers, minister van economische zaken
van de deelstaat Brandenburg.

Symbool
De bewindsman is op bezoek in Nederland om de relaties
aan te halen en neemt deel aan onder meer een NederlandsDuitse workshop logistiek bij Panteia in Zoetermeer, die is
georganiseerd door de Duits-Nederlandse Handelskamer.
‘Dit is niet de eerste keer dat ik in Nederland ben’, zegt de
minister opgewekt. ‘En het zal ook niet de laatste keer zijn.’
De ontwikkeling van Brandenburg en Berlijn is de laatste
jaren goed op gang gekomen. Het begin ligt volgens
Christoffers bij de val van de Berlijnse Muur in 1989 en de
hereniging van Oost- en West-Duitsland. De bedrijvigheid
nam toe en Berlijn werd opnieuw hoofdstad van het verenigde Duitsland. De regeringszetel werd van Bonn terugverplaatst naar Berlijn. ‘Berlijn werd het symbool van de
eenheid en daarom is het logisch dat deze metropool tot
nieuwe hoofdstad werd gemaakt’, aldus Christoffers.
Na de hereniging zijn beleidsmakers gaan nadenken over
de vraag ‘Hoe nu verder?’, vertelt Christoffers. ‘Toen is besloten dat we ons gaan richten op techniek, logistiek en
transport. Dat is twintig jaar geleden en in die tijd hebben

wij op deze terreinen veel bereikt. En daar zijn we trots op.’
Ook al krijgt de deelstaat minder geld van de rijksoverheid,
de deelstaatregering heeft besloten niet te bezuinigen op
de hoofdpunten van het economisch beleid. Transport en
technologie moeten blijven groeien, aldus de minister. ‘We
gaan daarom niet korten’, zegt Christoffers.
Het is een van de oorzaken van het Duitse succes in deze
jaren van economische tegenspoed. Waar de economie in
bijvoorbeeld Nederland nog steeds niet echt wil herstellen, draait de Duitse economie goed. De rampspoed is er
veel minder erg dan in Nederland.
‘Deeltijd-ww’, antwoordt Christoffers kort en krachtig op de
vraag wat in zijn ogen de belangrijkste maatregel in Duitsland is geweest in de strijd tegen economische neergang.
‘Het heeft gezorgd voor een blijvende binding van de werknemers met het bedrijf waar zij werken. Dat heeft consumentenvertrouwen gegenereerd. Er zijn ook andere zaken
die meespelen, zoals een goede verhouding tussen de
hoeveelheid industrie en zakelijke dienstverlening en een
geheel van bloeiende, kleine ondernemingen. We moeten
maar zien hoe we uit de eurocrisis komen, maar voorlopig
is de economie in Duitsland, en in Brandenburg, stabiel.’

Cruciaal
De deelstaat Brandenburg ligt voor Nederlandse verladers
op een cruciaal punt, aldus Christoffers. Naarmate de landen in het oosten van Europa, de Baltische staten, Polen
en vooral natuurlijk Rusland, in economische zin belangrijker worden, neemt het verkeer van west naar oost en
vice versa in omvang toe.
Vooral de Rotterdamse haven heeft groot belang bij een
goede verbinding met het achterland. De EU heeft voor die
verbinding van havens met het achterland enkele corridors
benoemd. Een kruispunt van dergelijke corridors is Brandenburg-Berlijn. ‘Die corridors moeten beter worden benut
en daarom zoeken wij logistieke bedrijven die willen inves-

Ralf Christoffers (57)
Geboren
Rostock, 8 oktober 1956
Burgerlijke staat Gehuwd, vijf kinderen
Opleiding	Metaalbewerking, studie aan instituut van de socialistische partij
in de DDR
Carrière		
Metaalarbeider, docent filosofie,
medewerker PDS-fractie parlement
Brandenburg, minister van economische zaken van Brandenburg

teren in onze regio. Wat kunnen we samen beter doen, hoe
kunnen we de bestaande samenwerking verbeteren. Dat is
vooral het doel van mijn komst naar Nederland.’
Traditioneel denkt Nederland als het gaat om productie en
handel met Duitsland vooral aan het Ruhrgebied, aan
Zuid-Duitsland. Waarom moet Nederland zich nu op het
oosten van Duitsland richten? Christoffers: ‘Het belang
van de regio Brandenburg is de laatste jaren sterk toegenomen. Er zijn zeven universiteiten, grote producenten.
Vooral op gebieden als logistiek en transport wordt veel
gedaan. De infrastructuur is aangepast, gemoderniseerd.
Het is ook allemaal multimodaal. Vanuit Berlijn gaat de
trein helemaal tot China.’
Er zitten ook al veel Nederlandse bedrijven in zijn regio, vertelt
hij. ‘Nederland is de tweede investeerder in Brandenburg.’ De
minister zoekt vooral samenwerkingspartners voor de industrie, bijvoorbeeld op de gebieden alternatieve energie, metaal,
voeding, chemie en communicatietechniek. Dat zijn industriële sectoren die zich concentreren in Brandenburg.
Het uiteindelijke doel? Christoffers: ‘In 2020 een van de
meest innoverende regio’s in de EU zijn.’
EVO Logistiek • september 2013
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Duurzamer dan vliegen en veel goedkoper

Afrikaanse
roos gaat
uit varen
Zes op de tien rozen komen met een vliegtuig uit zonnig Afrika.

Of dat nog lang duurt, is de vraag. Rozen kunnen misschien ook
in containers over zee reizen. Handelaren en de bloemenveiling
doen er proeven mee. Containerisatie kan tot negentig procent
aan CO2-uitstoot schelen en het is ook nog eens veel goedkoper.
door Ed Coenen

Nederland was een rozenland en nog steeds zijn er in Nederland een paar honderd kwekers van deze snijbloemen.
Zes van de tien in Nederland verhandelde rozen komen
tegenwoordig echter uit het buitenland en dan vooral uit
de Oost-Afrikaanse landen Kenia en Ethiopië. Die bloemen
worden dagelijks ingevlogen en vinden via bemiddeling
van groothandelsbedrijven en de veilingen in Aalsmeer en
Naaldwijk hun weg naar Europese consumenten.
Het gaat om grote hoeveelheden luchtvracht. Hoeveel
precies, is niet voor honderd procent duidelijk, maar er
zouden dagelijks drie tot vier vliegtuigen ‘vol bloemen’
vanuit Oost-Afrika naar Nederland komen. Robbert van
Willegen, projectmedewerker import bij de vereniging van
groothandelaren in bloemen en planten VGB, noemt
Schiphol zelfs dé flowerhub van Europa, al vliegen er ook
bloemenfreighters naar Maastricht, Luik en Frankfurt.
‘Ethiopian Airlines vliegt niet op Schiphol; bloemen uit
haar thuisland bereiken ons via België. Verder hangt het af
van de tarieven en de frequenties met wie de importeur of
de verzender afspraken maakt.’
Van Willegen heeft enkele cijfers over de import uit Kenia
paraat die de omvang van het bloemenvervoer enigszins
inzichtelijk maken. ‘Vanuit Kenia ging het vorig jaar om de
import van 120.000 ton bloemen. ‘Een vliegtuig heeft een
capaciteit van tachtig tot honderd ton, dus dan heb je het
minimaal al over twaalfhonderd vliegtuigen.’
De Afrikaanse bloementeelt, in het bijzonder die in Ethiopië en Kenia en in mindere mate ook Zimbabwe, heeft
zich niet alleen kunnen ontwikkelen door de geschiktheid
van het klimaat in de hoger gelegen gebieden, maar ook
door het aanbod aan lijndiensten. Door de beschikbaarheid van frequent en snel transport kunnen de kwekers
hun producten snel in Nederland afzetten.
Dat maakt deze handel tegelijk kwetsbaar. Zo is de Afrikaanse roos door tariefstijgingen en toeslagen in de luchtvaart een deel van zijn voordeel op de Nederlandse concurrent weer kwijtgeraakt. Een teken aan de wand is dat
de totale exportwaarde van Keniaanse bloemen afneemt.
In 2008 bereikte die export met 303 miljoen euro de hoog-
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ste waarde, maar in 2010 was die waarde gedaald naar
299 miljoen euro. Dat heeft deels te maken met de crisis,
maar ook deels met de stijging van de kosten voor vervoer. Ongeveer vijftig procent van de opbrengst zou op dit
moment opgaan aan transportkosten.
Een oplossing voor dit probleem zou vervoer over zee zijn.
De transportkosten zouden dan naar schatting met zo’n
dertig procent omlaag gaan. Reden voor een aantal partijen
in deze bloemenhandel om het project GreenChainge op te
zetten. Deelnemers zijn onder meer de VGB, importeurs, de
universiteit van Wageningen, de Kenian Flower Council en
rederij Maersk. Zij doen proeven met de verscheping van
rozen vanuit de Keniaanse havenstad Mombasa.
Het project heeft als doel te onderzoeken of een modal
shift van lucht- naar zeevervoer mogelijk is om daarmee
de carbon footprint van deze supply chain in de bloemenhandel te verkleinen. Van Willegen: ‘Vliegtuigen staan niet

mers, maar met een aandeel van 21 procent wel een klantengroep om rekening mee te houden.’
De container met rozen die onlangs als onderdeel van het
project GreenChainge werd verscheept, was overigens
niet de eerste. In april vorig jaar kwam in Antwerpen de
eerste container met rozen aan land die verzonden was
door de bij veilingbedrijf FloraHolland aangesloten Keniaanse kwekers en onlangs volgde een tweede.
En dat was in feite al de derde. Christo van der Meer, bij
de veiling werkzaam als consultant Supply chain development, zegt dat tien jaar geleden de eerste proeven zijn genomen en het onderzoek is gestart. ‘Toen lukte het niet en
bleef het bij ideeën. De trigger om het onderzoek te herstarten, was de asregen van de IJslandse vulkaan in april
2011. Vliegtuigen uit Kenia moesten uitwijken naar luchthavens in Zuid-Europa en we moesten de bloemen vanaf
daar laten trucken. Nog veel vaker bleven de pallets met

IJslandse aswolk was voor de veiling de trigger
voor hernieuwd onderzoek
bekend als goed voor het milieu. Berekend is dat verzending van een zeecontainer met bloemen negentig procent
minder CO2-emissie betekent dan een luchtvrachtzending
met hetzelfde volume.’
De nadruk op milieuvriendelijkheid is overigens niet voor
niets. Het imago van Keniaanse bloemen heeft deuken opgelopen door berichten over slechte arbeidsomstandigheden en milieuproblemen in productie en transport. Met Nederlands geld worden die problemen aangepakt, maar als
het om duurzaamheid gaat, roeren ook de grote marktpartijen zich. ‘We zien dat de grote supermarktorganisaties
steeds meer op de duurzaamheid van hun supply chains
letten’, zegt Van Willegen’s VGB-collega Manon Velthuis.
‘Dat zijn voor de bloemengroothandel niet de grootste afne-

bloemen in Afrika aan de grond staan. We zijn toen weer
serieus naar het alternatief zeevervoer gaan kijken.’
Het verschepen van rozen staat nu weer in de belangstelling, maar op zichzelf is verzending van bloemen in
zeecontainers geen unicum. Vanuit Colombia komen onder meer trosanjers, chrysanten en lelieachtige bloemen
(Alstroemeria) in containers naar Europa. Heel gebruikelijk
is ook de zeecontainer met ‘decoratiegroen’, de takken en
bladeren die worden gebruikt om boeketten op te vullen.
Van Willigen: ‘We hebben het dan over sterke producten.
Rozen zijn kwetsbaarder. Als het met zo’n moeilijk product als de roos lukt om die over zee te vervoeren, maakt
dat de weg vrij voor zeevervoer van andere ‘lastige’ bloemensoorten en uit andere productiegebieden.’

Rob Timmerman.

Daarbij draait het vooral om de houdbaarheid. Die levert
een mooie uitdaging op. Zeker als de bloemen over zee
gaan reizen. De ‘veilingverse’ bloem is na aankomst bij de
handelscentra in Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg al minimaal 21 dagen oud en moet ook nog ‘een vaasleven’
hebben. Van Willegen: ‘Winkeliers willen de klant een
houdbaarheidsdatum geven. Een boeket moet een week
bij de consument in een vaas kunnen staan. Dat heeft het
onderzoek aangezwengeld naar interne kwaliteit van
bloemen en naar verlenging van de houdbaarheid.’
‘Eén ding staat vast’, zegt de VGB-medewerker, ‘een afgesneden bloem zal na de oogst nooit beter worden dan
voor de oogst. De startkwaliteit moet op het moment van
de oogst dus het hoogst zijn. De bloem moet het juiste
stadium van rijpheid hebben en het best zijn voorbereid
op een reis door de keten.’
Beheersing van de temperatuur in de bloemenketen, is
waar het om draait, beweren de kenners in de handel.
Temperatuur is de bottleneck voor zeetransport. Voor
bloemen geldt een maximumtemperatuur van één graad
boven nul, voor planten is dat ongeveer zeventien graden.
Als de temperatuur hoger is, rijpt de bloem te snel, ontwikkelt hij mogelijk schimmels of droogt hij uit.
Henri Boerrigter van de afdeling ‘Fresh food and chains’
van Wageningen UR Food & Biobased Research zegt het
kort en krachtig: ‘Als je kijkt naar wat belangrijk is bij het
zeevervoer van bloemen, dan gaat het in de eerste plaats
om temperatuur, op de tweede plaats om temperatuur en
op de derde plaats om temperatuur.’ Ook hij noemt de
startkwaliteit bij de oogst belangrijk. ‘De kweker moet de
bloem voorbereiden op transport. De bloem zelf moet de
beste conditie hebben en moet na het snijden zo snel mogelijk worden gekoeld.’ Ook Christo van der Meer van veilingbedrijf FloraHolland stelt dat het voor rozen belangrijk
is dat ze op de kwekerij gelijk de koelcel in gaan en dan tot
één graad worden ‘teruggekoeld’. Het mooist is volgens
hem een voorgekoelde container. ‘Als je de rozen tijdens
het hele traject op één graad kunt houden, houden ze na
de oogst wekenlang hun waarde. En dat betekent dat die

roos bij de consument nog een vaasleven heeft van een
week. Of eerlijker gezegd: na een week moet 85 procent
van de rozen er nog goed uitzien.’ Boerrigter en Van der
Meer wijzen beiden op het bestaan van het begrip ‘graaddagen’: een theoretische berekening om vast te stellen
hoe lang het vaasleven bij de consument kan zijn. Voor
een roos zijn dat er 240. In theorie zou een roos die in een

omgeving staat waar het één graad is, 240 dagen in leven
blijven. Elke graad hoger bekort de houdbaarheid.’
Er wordt veel onderzocht als het om de houdbaarheid
en kwaliteit van snijbloemen (en planten) gaat. Maar er
zijn scheidslijnen. De leden van de bloemenveiling zijn
aanvoerders en hebben geen direct belang bij het bevorderen van de import van concurrerende producten.

Vervoer over zee
Bij de organisatie van het zeevervoer van rozen van Kenia naar Nederland komt het nodige kijken, vertellen
Christo van der Meer van veilingbedrijf FloraHolland en Robbert van Willegen van de groothandelsverenging
VGB. Het eerste knelpunt is het ontbreken van een directe containerlijndienst tussen de haven van Mombasa
en Nederland. De containers met bloemen worden nu met een feederschip naar de containerterminal Salalah
in Oman gebracht of de haven van Jeddah in Saoedi-Arabië. De rozen zijn dan al een week onderweg.
De containers komen aan land in Antwerpen of Rotterdam, afhankelijk van het vaarschema van het gebruikte zeeschip. Van Willegen: ‘We willen de kortst mogelijke supply chain. Als Rotterdam in Europa als laatste haven wordt
aangelopen, kiezen we liever voor een andere Noordwest-Europese haven.’ Meestal is dat Antwerpen.
Van der Meer zegt dat de veiling ook een keer heeft gebruikgemaakt van een directe dienst van een Italiaanse
rederij tussen Mombasa en Marseille, maar dat beviel niet. ‘Het aansluitend truckvervoer van Marseille naar
Nederland maakt het transport te duur. Bovendien moet de fytosanitaire inspectie in de ‘port of entry’ gebeuren, dus door de Franse inspectiedienst. Wij zien dat liever hier in Nederland gebeuren.’
Veilingbedrijf FloraHolland overweegt een actievere rol te gaan vervullen in de verscheping van bloemen over
zee, maar wil daarover nog niets loslaten. Van der Meer: ‘We hebben wel een aantal ideeën om onze aanvoerders verder te helpen, maar het is nog te vroeg om daarover al iets concreets te zeggen.’
Ook wordt nog gestudeerd op de oplossing van een ander probleem: de verpakking. De huidige verpakkingen zijn ontworpen voor luchtvrachtvervoer en blijken ongeschikt voor verscheping in een zeecontainer:
ze hebben ongunstige afmetingen en de circulatie van koude lucht is onvoldoende. Van Willegen: ‘Er moet
dus een nieuwe verpakkingsdoos worden ontworpen. En de vraag is nu: doe je dat in Kenia of laat je hier
een doos ontwerpen en maken en stuur je die naar Kenia?’
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Uitbloeiruimte Chrysal.

Nederland bloemenhub
De Nederlandse handel in bloemen leunt voor een ongeveer een tiende op Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse
productie. In euro’s gerekend is Zuid-Amerika het belangrijkste continent, met Colombia als belangrijkste land van

Kenniscentrum Aalsmeer van FloraHolland.

Robert van Willegen.

Manon Velthuis.

herkomst. De waarde van de import uit dat land bedraagt
circa een miljard euro. Ecuador volgt op afstand, met een
importwaarde van 458 miljoen euro. De Nederlandse
handelsbedrijven hebben in deze handel duidelijk een regiefunctie. De meeste Zuid-Amerikaanse bloemen zijn
bestemd voor de Verenigde Staten en Rusland, maar die
export vindt vooral via Aalsmeer plaats.
In Afrika is Kenia het belangrijkste herkomstland voor
Nederland, met een importwaarde van 165 miljoen euro.
Ethiopië volgt Kenia op de voet, met 108 miljoen euro.
Ethiopische bloemen blijven vooral in Nederland; Keniaanse bloemen vinden op grote schaal hun weg naar
vooral het Verenigd Koninkrijk (73 miljoen euro) en Duitsland (16 miljoen euro).

De veiling experimenteert daarom wel samen met kwekers en aanvoerders in Kenia, maar participeert niet in het
project GreenChainge waarbij de Nederlandse inkopers
zakendoen met Keniaanse kwekers. ‘Wij doen ons werk
om de uitgangspositie voor onze leden zo goed mogelijk
te maken’, aldus Van der Meer. ‘Eigenlijk zijn er twee concurrerende experimenten met zeevervoer. Het verschil is
dat in het ene geval het kostenvoordeel bij de kwekers te-

In 2000 telde Nederland volgens het CBS 765 rozentelers,
samen goed voor een productieareaal in Nederland van
932 hectare. Daarna ging het achteruit. In 2010 waren er
nog 232 kwekers over, met 499 hectare aan rozenkassen.
De concurrentiestrijd tussen de diverse partijen heeft ook
andere gevolgen. Zo heeft de universiteit van Wageningen
vanouds een functie in het vergaren van kennis, maar kan
die kennis niet altijd meer openbaar worden gedeeld. Boer-

‘Grote supermarktorganisaties letten steeds meer
op de duurzaamheid van hun supply chains’

De handel in bloemen is niet te vergelijken met die in
planten. De belangrijke herkomstlanden voor potplanten
buiten Europa zijn Costa Rica, China, Kenia, Tanzania,
Oeganda, Guatemala en Israël, met een importwaarde
van respectievelijk 27, 26, 24, 14, 14, 9 en 8 miljoen euro.

rechtkomt en in het andere geval bij de importeurs.’
Dat de Nederlandse rozenkwekers niet heel enthousiast
zijn, is verklaarbaar. De rozenteelt was in het verleden een
belangrijke bedrijfstak, maar toen de concurrentie uit Afrika toenam, zijn veel kwekers gestopt met deze snijbloem.

rigter loopt al lange tijd mee en heeft veel kennis, maar de
nadruk ligt nu op de verkoop van contractonderzoek aan
marktpartijen. De resultaten worden niet openbaar gemaakt en dat geldt ook voor de kennis die Wageningen
verkrijgt door participatie in bijvoorbeeld GreenChainge.

Op zoek naar langere houdbaarheid
Snijbloemen met een lange houdbaarheid: voor de handel, maar ook voor consumenten is dat een aantrekkelijke
propositie. Soms duiken berichten op over uitvindingen
die dat beloven. Echt gelukt is het nog niemand. Sommige snijbloemen, ook rozen, zijn te drogen, maar ze verliezen dan wel hun verse uiterlijk. En glycerine in het water
houdt een roos wat langer natuurlijk, maar dat is voor de
handel in verse bloemen geen optie.
Het ‘zakje Chrysal’ dat bloemisten bij bloemen meeleveren, wijst erop dat er middelen zijn om de houdbaarheid
van verse bloemen te beïnvloeden. Het product komt uit
Naarden. Het kunstmestbedrijf van de Naardense boomkweker Hermanus Pieter Bendien wist in de jaren vijftig de
Belgische onderzoeker Camille Buijs aan zich te binden
en Buijs is de ontdekker van Chrysal.
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Tegenwoordig heet het bedrijf Chrysal International en is
Rolf Timmerman de specialist die internationaal kwekers en
handelaren adviseert over houdbaarheid van snijbloemen.
De fabriek ontwikkelde een reeks producten om bloemen
vanaf het moment van oogsten tot in de vaas bij de eindgebruiker in conditie te houden. Daarbij gaat het vooral om een
goede balans tussen suikers en zetmeel.
Timmermans stelt dat die houdbaarheid een onderwerp is
dat veel verder gaat dan alleen het transport. ‘Kwekers en
handelaren zoeken naar mogelijkheden om de oogst te
spreiden en om bloemen te bewaren zonder de houdbaarheid geweld aan te doen. Ze willen overproductie en
pieken in hun aanvoer voorkomen. Zoals elke ondernemer
willen ze de afzet zoveel mogelijk kunnen sturen.’
Dat geldt niet alleen voor bloemen, maar ook voor potplan-

ten. Het laboratorium van Henri Boerrigter van de afdeling
‘Fresh food and chains’ van de universiteit van Wageningen staat vol met bloeiende potplanten. Ook voor die producten geldt dat de transportafstanden groter worden.
Boerrigter: ‘We doen hier onderzoek naar het optimaliseren
van de houdbaarheid in het transport van de voor Nederlandse kwekers op dit moment belangrijke producten, de
Phalaenopsis-orchidee en de Anthurium.’
Bij Chrysal hebben de potplanten ook de aandacht, of beter gezegd: zijn ze opnieuw belangrijk geworden. Ooit verkocht de fabrikant Pokon-producten voor de bemesting
van kamerplanten, maar het merk werd verkocht en de
productie in Naarden gestaakt. Sinds drie jaar doet de fabrikant echter weer onderzoek naar verbetering van de
houdbaarheid van potplanten.

column
Naarden beproeft de fabrikant middelen op verschillende
soorten planten en bloemen. Global technical manager Rolf
Timmerman legt uit dat de fabriek eigen kennis moet hebben.
‘We moeten kwekers kunnen informeren, maar we moeten
ook blijven werken aan productinnovatie en onze kennisvoorsprong behouden. We hebben ook nooit anders gedaan.’
Chrysal is nu met twee eigen projecten buiten Naarden
bezig. ‘Met het instituut van Boerrigter onderzoeken we
bij vier soorten rozen de houdbaarheid en meten de gehalten aan suikers, zetmeel, sporenelementen en fytohormonen. En in Kenia werken we samen met rederij Maersk
die daar zes maanden lang drie containers heeft geplaatst
waarin we de rozen van drie kwekers testen op het effect
van verschillende behandelingen en temperaturen.’
Bij die proeven wordt vooral gekeken of ethyleenschade
kan worden tegengegaan. Timmerman: ‘Ethyleen is een
gas dat rijping bevordert en tot waardevermindering leidt.
Het is een ‘stresshormoon’ bij uitdroging. Tot vier jaar geleden dachten we dat een roos niet zo gevoelig is voor ethyleen, maar bij een langere transportduur lijkt die invloed er
toch wel te zijn. We willen nu weten of een anti-ethyleenbehandeling, zoals bij anjers, effectief is, in combinatie met
het terugkoelen op de kwekerij en het soort verpakking.’

Schimmel

Henri Boerrigter.

Christo van der Meer.

Onderzoek vindt echter ook plaats buiten Wageningen.
Zo heeft veilingbedrijf FloraHolland in Aalsmeer en Naaldwijk kenniscentra met een ‘uitbloeiruimte’ waar doorlopend
onderzoek wordt gedaan naar de kwaliteit en houdbaarheid van de producten van kwekers.
Dergelijke ruimten zijn er ook bij de derde onderzoekende
partij in Nederland, Chrysal International in Naarden, producent van houdbaarheidsmiddelen voor bloemen en planten.
Dat bedrijf is betrokken bij het project GreenChainge en bij de
importen van de bloemenveiling. In de ‘uitbloeiruimten’ in

Uitdroging is een probleem, maar vocht is dat ook. Zowel
Boerrigter in Wageningen als Timmerman in Naarden hebben het over botrytis, een schimmel die overal en altijd aanwezig is en resistent is geworden tegen bestrijdingsmiddelen. Deze schimmel leidt tot verdroging van bloemen en
bloemstelen. Timmerman noemt het een zwakteparasiet die
zijn kans ziet op het moment dat bloemen en planten gestresst zijn of op andere manier verzwakt raken. Stressfactoren zijn donkere bewaring en een vochtig klimaat. ‘Condensatie in de verpakking is een voedselbron voor botrytis.’
Voor Boerrigter is duidelijk dat een deel van het probleem
ligt in een misvatting. ‘Het zit diep in het denken van mensen: een bloem kan niet zonder water. Het eerste wat de
consument doet als hij een bos bloemen krijgt, is die in een
emmer of vaas met water zetten. In de bloemenhandel is dat
niet anders. Nou, onderzoek heeft uitgewezen dat goed
voorbereide bloemen bij lage temperatuur en in een goede
verpakking prima lange tijd zonder water kunnen.’
Maar ook op dit terrein is nog veel onderzoek nodig, zegt hij.
‘De ene roos lijkt zich beter te lenen voor langdurige bewaring dan de andere. We willen achterhalen wat de oorzaken
daarvan zijn en moeten daarvoor veel meer weten van de
processen in bloemen. Want hoe meer we weten, hoe meer
er - ook transporttechnisch - mogelijk is.’

Colombia
De grootste reguliere verzender van bloemen per zeecontainer is Colombia. Volgens Christo van der Meer
van veilingbedrijf FloraHolland worden elke week tien tot vijftien containers met bloemen verscheept vanuit
Colombia naar Europa. ‘Daarvan gaan er twee naar Nederland en de rest naar Engeland. In Engeland zijn
de supermarktketens belangrijk in de bloemenhandel en voor hen draait alles om de laagste prijs. Zij vinden
het vliegtuig te duur.’
Vanuit Colombia gaan ook containers met bloemen naar Japan en Australië. Ook is er veel export naar de
Verenigde Staten, maar dat gebeurt voornamelijk met het vliegtuig. ‘Colombia is na Nederland het belangrijkste productiegebied voor bloemen’, aldus Van der Meer.
Hij merkt op dat de export vanuit Colombia geleidelijk verandert. ‘Het ging lang om noord-zuidverkeer.
Bloemen gingen naar Miami en dan verder de Verenigde Staten in, maar het belang van de VS voor Colombiaanse export neemt relatief af ten gunste van andere landen.’

Timmermans: ‘Het idee was dat planten niet zo moeilijk
over lange afstanden zijn te vervoeren als bloemen, maar
met het langer worden van de keten ontdekt de handel
dat de problemen min of meer gelijk zijn. Daarom richt
een van de tien onderzoekers die zich bezighouden met
verbetering van de houdbaarheid, zich exclusief op potplanten. Hij zoekt naar manieren om aan de wens van
bouwmarkten te voldoen om planten tien tot veertien dagen zonder verzorging te kunnen verkopen.’
De planten moeten ook een lange reis zonder verzorging
per trein naar Kazachstan of per schip naar Sint Petersburg
kunnen doorstaan. ‘De planten krijgen geen licht, geen water en geen voedsel, waardoor bloemknoppen afvallen en
blad vergeelt. We willen weten hoe we met Chrysal-producten de kwekers en de handel kunnen faciliteren. De verlich-

ting is misschien nog het gemakkelijkst aan te pakken. Philips heeft ledverlichting in het programma voor
groentenkwekers en misschien kunnen de energiezuinige
leds ook in containers met planten worden geplaatst.’
Aan de houdbaarheid kan ook worden gesleuteld door het
kweken van nieuwe variëteiten. Manon Velthuis van de
vereniging van bloemengroothandelaren VGB is daarover
met veredelaars van rozen in gesprek. ‘Veredelaars hebben eerder al rozen ontwikkeld met een langere houdbaarheid. Zij weten ook waar ze de verbetering moeten zoeken. Als rozen structureel in zeecontainers worden
verzonden, zullen kwekers en handelaren de voorkeur geven aan soorten die zich daar heel goed voor lenen. De pilotprojecten tot nu toe laten al zien dat de ene roos beter
bestand is tegen een lange reis dan de andere.’

Albert Veenstra, hoogleraar International trade facilitation
and logistics TU Eindhoven en senior research scientist
TNO Mobiliteit

Digitalisering
Dit jaar was de eerste keer dat wij op vakantie ebooks hebben gelezen. Als je eenmaal aan het lezen
bent en in het verhaal komt, vergeet je compleet dat
je de hele tijd naar je telefoon zit te staren en na elke
alinea de bladzijde moet omslaan. Deze digitalisering
is natuurlijk niet van vandaag of gisteren. Eenzelfde
ontwikkeling hebben we al gezien in allerlei andere
takken van de economie, zoals reizen, de zakelijke
dienstverlening, de logistiek (al is daar de digitale revolutie nog lang niet klaar) en zelfs in de productie,
met 3D-printen.
De grote vraag is: wat voor impact gaat dit nu hebben op onze economie, op onze logistieke sector en
op de rol van Nederland als handelsland? Dit lijkt te
gaan over de toekomst, maar bij beslissingen over
investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur moet je
vooruitdenken. Dat betekent dat we nu al een idee
moeten hebben. Zo was ik een tijdje geleden bij een
presentatie voor Nederlandse diplomaten over de
strategie van Schiphol. Een onderwerp van gesprek
aldaar was: moet Schiphol ruimte gaan reserveren
voor 3D-printing? Zo’n hal is misschien niet meteen
vol, maar het is wel interessant om die ruimte te hebben als dit een booming business gaat worden.
Maar er zijn ook ontwikkelingen die de andere kant op
gaan. De grote Amerikaanse boekverkoper Barnes &
Noble (B&N) gaat waarschijnlijk afscheid nemen van
zijn internetwinkel. De digitale divisie van B&N maakt
al een tijdje verlies, terwijl bij een krimpende omzet
de winst uit de verkoop van gewone boeken groeit.
Hieruit valt af te leiden dat de digitalisering niet zo
maar een hele sector wegvaagt. Het verkopen van ebooks is gewoon een nieuw businessmodel, dat heel
goed naast het oude businessmodel kan bestaan.
Dat neemt overigens niet weg dat B&N het niet goed
heeft gedaan; het bedrijf bood de e-books aan tegen
dezelfde prijs als gewone boeken en dat sloeg niet
aan. De boekhandelaar mag dus van geluk spreken
dat het oude businessmodel ook nog bestaansrecht
heeft.
Van dit voorbeeld kunnen we wel veel leren. Ook in
de logistiek moeten we beter nadenken over businessmodellen voor digitalisering. Daarbij is het zaak
om de ‘oude’ businessmodellen niet meteen dood te
verklaren. Wel moeten ze opnieuw op hun waarde
worden geschat.
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Magnetische

(advertentie)

kaarthoezen

Rotterdamse Expediteurs. Sinds 1981. Zelfstandig en onafhankelijk.

locatieborden

Betrouwbaar, persoonlijk en ook nog zeer scherpe tarieven.
Alle wegvervoer, groupage en compleet, opslag en distributie, door heel Europa.

Morgen magazijncodering nodig?!?

etiketten

Expressdiensten kriskras door heel Europa.
Makkelijk: één betrouwbare partner voor al uw logistieke zaken.

etikethouders

MMS-Magneetservice B.V.
Meer en Duin 48 · 2163 HC LISSE
Tel.: 0252- 412842 · Fax: 0252- 418783
www.mms-magneet.nl · info@mms-magneet.nl

1930.3-nl

LCL en FCL.

Wilt u ook adverteren in

VRAAG GERUST VRIJBLIJVEND OFFERTE: WIJ HELPEN U GRAAG !!
www.welpatrans.nl

tel 010 4779188

111101

direct leverbaar
snel aangebracht
Made in Holland

Magnetische

Magnetische

Verschepingen wereldwijd.

logistiek

Zoekt u een haven waar u te allen tijde op kunt bouwen?

Wilt u in zee met gedreven vakmensen zonder negen tot vijf
mentaliteit, die ervoor zorgen dat ladingen snel en zorgvuldig
worden afgehandeld? Mooi, de haven is ons leven. We weten wat
werken is en begrijpen dat uw belang ook ons belang is. Klanten
gaan voor. Altijd.
Bel met onze commerciële afdeling die u graag in contact brengt
met de juiste verlader. U kunt ons bereiken via telefoonnummer
+31 115 647 400. Dag en nacht, zeven dagen per week.

www.zeelandseaports.com

Telefoon: (070) 399 00 00
E-mail: vincent@jetvertising.nl

Groot Distributiecentrum
De Westerd 18, Peize

Onze mensen zijn net zo makkelijk
bereikbaar als onze havens
Zeeland Seaports heeft veel sterke punten. De ligging aan
open zee, de diepgang van 16,5 meter, de filevrije verbindingen
met het achterland en de faciliteiten. Maar één belangrijke reden om voor een haven te kiezen, ontbreekt nog in dit rijtje. De
mensen. Wie kennis maakt met Zeeland Seaports, leert professionals kennen die trots zijn op hun havens. Trots zijn op hun vak.
En zoals u weet is trots de brandstof van motivatie. We weten wat
voor onze klanten belangrijk is in onze havens en dat het verschil
vaak wordt gemaakt door de inzet. In de directiekamers en op de
kades wordt er met veel verstand van zaken met u meegedacht.

Neem contact op met Vincent IJff
van Jetvertising

TE KOOP:

info@welpatrans.nl

driven by dedication

Bring, de Scandinavië specialist
De Bring Groep behoort tot één van de grootste logistieke dienstverleners in
Scandinavië en maakt deel uit van de Noorse Post. Vanuit de vestiging in Zwijndrecht
worden drie specialistische logistieke diensten aangeboden door de divisies: Bring
Cargo, Bring Frigo en Bring Parcels
Middels de Bring Cargo divisie worden logistieke diensten aangeboden voor vrijwel alle
soorten lading. Vrijwel dagelijks worden vertrekken naar en van Scandinavië (inclusief
Finland), Groot Brittannië, Spanje, Gibraltar, Griekenland en Turkije aangeboden.
Daarnaast is de offshore en energy sector een absolute specialiteit.
Bring Frigo biedt mogelijkheden voor temperatuur gecontroleerd groupage transport
tussen de Benelux en de Nordics. Het equipment van deze divisie bestaat uit moderne
opleggers die beschikken over dubbele verdampers, waardoor middels een tussenwand
op twee temperaturen vervoerd kan worden.
Met de divisie Bring Parcels worden B2B en B2C pakketdiensten aangeboden tussen
de Benelux en de Nordics. Doordat deze divisie mede kan vertrouwen op het logistieke
netwerk van de Noorse Post, zijn zij een zeer sterke speler in Noord Europa.

Door een forse groei verplaatst Coop Supermarkten haar distributieactiviteiten naar Gieten. Het distributiecentrum in Peize komt
hierdoor per april 2014 voor verkoop beschikbaar.

Met al deze divisies onder één dak is Bring in staat om haar klanten een totaaloplossing voor de Nordics te bieden. Bring kan dan ook met recht gezien worden als
een Scandinavië specialist.

Vloeroppervlakte:
De totale vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt ca. 19.000 m2.
Begane grond Bedrijfsruimte + kantoor ca. 17.600 m2
1e verdieping
Kantoor + kantine ca. 1.400 m2
Kenmerken:
- Straatzijde: 18 docks en achterzijde: 13 docks
- Voorzien van sprinklerinstallatie
- Kantoren bevinden zich voornamelijk op 1ste verdieping
Koopprijs:
Aanvaarding:

EUR 3.750.000,- kosten koper
te vermeerderen met BTW
Medio april 2014
Contact:
Erik H.L. Paas RT
T 050 3 141 232
E epaas@dtz.nl
Ubbo Emmiussingel 2, 9711 BH Groningen

www.bring.nl

Relaxen achter het stuur

rij-impressie

De Jaguar XF 2.2 Sportbrake

Statig over het asfalt
glijden, af en toe even flink
optrekken en dan weer
tot rust komen. Dat zijn de
kenmerken van rijden in de
nieuwe, speciaal voor de
Europese markt ontworpen
Jaguar XF Sportbrake.
Autorijden was nog nooit zo
comfortabel en relaxed.
door Marleen Veldhuijzen

Technische gegevens

H

et Britse automerk Jaguar wordt van oudsher geassocieerd met oudere Engelse heren in geruite jasjes,
met een pet op hun hoofd en een pijp in hun mond;
van die heren die polo spelen en daarna met een glas gintonic in hun hand de wereldpolitiek doornemen. Daar hoort
natuurlijk een vergelijkbare auto bij: een degelijk model met
veel comfort en een klassiek uiterlijk. En dat is een Jaguar.
Menig autofabrikant zou blij zijn met zo’n imago, dat garant staat voor een welvarende, stabiele klantengroep.
Maar Jaguar wilde meer; het wilde ook graag jongeren
aan zich binden. Vijf jaar geleden kwam de fabrikant daarom met de Jaguar XF, ontworpen onder leiding van de
Schot Ian Callum. Het bleek het goede antwoord en daarop wil Jaguar graag voortborduren. Dit jaar verscheen
dan ook de XF Sportbrake op het toneel, een variant die
geldt als aanvulling speciaal voor de Europese markt.

Sportief
De XF Sportbrake is net als zijn voorganger een degelijke
auto met veel comfort, maar heeft een sportief randje.
Hoewel de auto erg groot is, oogt hij niet lomp of massief
en dat komt vooral door de belijning en vormgeving.
Callum heeft ervoor gezorgd dat de achterkant van de
auto er slanker en sportiever uitziet dan de afmetingen
doen vermoeden.
Hij heeft de chroomstrip boven de zijramen steeds verder
naar beneden laten afbuigen, terwijl de daklijn recht naar
achteren wegloopt. Hierdoor lijkt het alsof de auto in de
richting van de kofferbak steeds smaller wordt en dat
zorgt voor een optische verkleining. Wat hieraan nog extra
bijdraagt, is dat de stijlen aan weerszijden van de achterruit in zwart zijn uitgevoerd. Daardoor gaan ze als het
ware op in de achterruit.
Ook de neus van de auto doet sportief aan. Hij straalt een
zekere zelfverzekerdheid uit, die ertoe uitnodigt om achter
het stuur te gaan zitten en een flink eind te gaan rijden. Dit
komt door de vorm van de koplampen in combinatie met

Leaseprijs
EVO werkt samen met Kamsteeg Auto Lease.
EVO-leden profiteren daardoor van lagere
leasetarieven dan normaal. Voor meer informatie
daarover kan contact worden opgenomen met
Sander Zandvoort, telefoon 079 3467 249.

Cilinderinhoud

2179 cm3

Maximumvermogen	147 kW (200 pk)
bij 3500 omw/min
Maximumkoppel	450 Nm
bij 2000 omw/min
de grille en de belijning op de motorkap. De koplampen
lijken op tot spleetjes dichtgeknepen ogen die een grote
gretigheid uitstralen.

Zakelijk
Wat betreft het interieur lijkt de XF Sportbrake als twee
druppels water op het interieur van de XF. Aan de kwaliteit
is niet getornd en hetzelfde geldt voor de zakelijke uitstraling. De auto is voorzien van een zwart interieur, inclusief
zwarte hemelbekleding en pianolakzwarte accenten,
waarbij de bovenzijde van het dashboard met leder is afgezet. Het geheel straalt klasse uit.
In het midden van het dashboard bevindt zich het navigatiesysteem inclusief dvd-speler en harde schijf. Hierop is
ook een bluetooth-telefoonsysteem met audiostreaming
aangesloten. In de fraai afgewerkte middenconsole is de
JaguarDrive Selector, de draaiknop voor de automaat, te
vinden. Het is weer eens iets anders dan de standaard
automatische versnellingspook waarmee de meeste auto’s met automaat zijn uitgevoerd.
De voorstoelen zitten erg prettig. Ze zijn eenvoudig verstelbaar om te voldoen aan de wensen van de bestuurder.
Een in twee delen neerklapbare achterbank is standaard.
Deze is wel opnieuw ontworpen om plaats te kunnen bieden aan drie personen. Hoewel de beenruimte standaard
is, is de hoofdruimte royaal te noemen. Zelfs mensen met
een bovengemiddelde lengte zitten comfortabel achterin.

Inhoud brandstoftank

70 liter

Lengte x breedte x hoogte

4,97 m x 1,94 m
x 1,48 m

Massa leeg voertuig

1825 kg

Aanhangwagen (geremd)

1850 kg

Gemiddeld verbruik

5,1 l/100 km

Catalogusprijs
(excl. bpm en btw)

58.810 euro

Prijs testauto
(incl. bpm en btw)

70.110 euro

viercilinder dieselmotor die goed is voor 200 pk. Ondanks
deze sterke motor is het geen scheurijzer. Hij vertoont behoudend weggedrag: statig glijdt hij over het asfalt, waar nodig trekt hij flink op om daarna weer tot rust te komen en op
zijn gemak verder te rijden. Geluiden buiten de auto dringen
niet hinderlijk door, zodat de relaxte sfeer ook in de auto terugkomt. Juist dat maakt hem geschikt om uren achter het
stuur door te brengen. Lange afstanden afleggen was nog
nooit zo comfortabel.

Statig
Jammer genoeg heeft Jaguar dit ruimtelijk gevoel niet helemaal weten vast te houden tot achter in de auto. Zo valt de
inhoud van de bagageruimte met een maximale capaciteit
van 1675 liter (met de achterbank neergeklapt) een beetje
tegen. Met passagiers achterin kan er slechts 510 liter aan
bagage worden meegenomen en dat is in vergelijking met
de concurrenten niet erg veel. Het neerklappen van de achterbank is overigens een koud kunstje. Door een ruk aan de
hendels achterin de kofferbak klappen de banken naar voren. De klep van de kofferbak is voorzien van een systeem
dat zichzelf in het slot trekt. Gemak dient de mens.
De XF Sportbrake wordt alleen geleverd met dieselmotor.
Wie de voorkeur geeft aan benzine als brandstof, heeft bij dit
model pech gehad. De testauto is voorzien van een 2,2 liter
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poll

Xxxx
Blik op de horizon

eens met de stelling. Deze verladers vinden dat je een reservepotje moet hebben voor als de crisis nog langer aanhoudt. Dat lijkt ook de mening van een reageerder die het
hokje ‘Anders’ aanvinkte. ‘Je moet verstandig omgaan
met geld. Zomaar laten rollen, is dwaas’, schrijft D. van
den Dool vermanend. En hij heeft natuurlijk groot gelijk.
Eén respondent, E. Kleinman, maakt van de gelegenheid gebruik het kabinet van advies te dienen. ‘Als de
loonbelasting met vijftig procent wordt verlaagd, heeft
iedereen weer genoeg koopkracht en gaat de economie volop draaien. Bedrijven maken weer winst, gaan
investeren en nemen personeel aan. Niet alleen vergroot hierdoor de afdracht aan de schatkist, maar er
hoeven ook minder werkloosheidsuitkeringen te worden betaald. En voor je het weet is Nederland uit de recessie.’ Tja, zou het zo simpel zijn?

Verladers houden hun blik op de horizon gericht. Dat kan
althans worden geconcludeerd uit de antwoorden op de
poll van EVO Logistiek. Bijna driekwart van de respondenten was het eens met de stelling: ‘Geld moet rollen.
Dat geldt ook voor verladers’. En niemand weersprak de
bijgevoegde onderbouwing: ‘Investeren in crisistijd geeft
straks een voorsprong’. Dat is wel eens anders.
Slechts zestien procent van de respondenten was het niet

Geld moet rollen. Dat geldt
ook voor verladers.

eens

oneens

anders

De nieuwe poll

74%

16%

Bedrijven moeten investeren in sociale innovatie

10%

Reageren? Stuur een e-mail naar redactie@evo.nl
Bram Verhoeven, vice-president van
Prologis Benelux.

ingezonden brief

Automatisering
Automaten doen het werk, lees ik in EVO Logistiek nr.
5. Twee ontwikkelaars bedachten twee nieuwe mechanische systemen voor enerzijds het laden en anderzijds
door
hetXxx
lossen van containers zodat ‘minder handjes’ nodig
zijn. Tja, je kunt zien dat logistiek een mannenvak is.
Toys zijn belangrijk voor boys. Ze draaien graag aan
knoppen en hopen dan dat alles verder vanzelf gaat.
Ergens- begrijp ik die zakelijke liefde voor automatisering ook wel. Het werk moet goedkoper en personeel is
een grote kostenpost. Werknemers willen loon, gaan

op vakantie, worden ziek of zwanger en eisen scholing.
Met automaten heb je daar geen last van. Die hebben
alleen een beetje stroom nodig.
Toch begin ik mij een beetje zorgen te maken over de
automatisering in de logistiek. We leveren daarmee
geen bijdrage aan de werkgelegenheid en daarmee het
welzijn van Nederlanders. Ik vind het dan ook tijd worden voor een breed maatschappelijk debat over de toekomst van arbeid in dit land. Dat zou ook wel goed zijn
voor degenen die nu zo graag automatiseren. Die automaten kunnen hen uiteindelijk ook overbodig maken.
Els Groenstra

De switcher: Frank Hut

Anticiperen en implementeren

E

uromaster, Europees marktleider in banden en
specialist in voertuigonderhoud, heeft Frank
Hut aangetrokken als directeur B2B Heavy. In
deze functie is hij verantwoordelijk voor de productlijnen truck-, grondverzet-, industriële en landbouwbanden van Euromaster in Nederland.

Wat is uw belangrijkste taak als directeur B2B Heavy?
‘Ik wil een bijdrage leveren aan de verdere optimalisatie van
de klantgerichtheid om zo de bandenverkoop te stimuleren en
de serviceverlening naar een hoger plan te tillen. Dat betekent
dat ik ga kijken hoe we ons aanbod beter kunnen afstemmen
op de wensen van de klant.’

En wat wil die klant zoal?
‘Onze klant wil worden ontzorgd, of het nu gaat om de
scherpste prijs voor een band of het uit handen nemen van
het algehele bandenbeleid. Ons productaanbod is veel meer
dan alleen het leveren en monteren van banden. We denken
mee over het juiste serviceniveau, de juiste producten en de
juiste oplossingen. Hoe meer de klant op bandengebied aan
ons overlaat, hoe hoger het rendement. Het is mijn taak om
ons productportfolio continu te ontwikkelen en voorop te lopen in de markt.’

Wat hebt u hiervoor gedaan?
‘Voordat ik bij Euromaster aan de slag ging, heb ik negen jaar
gewerkt bij Continental Banden Groep van Pon Holdings,
waarvan de laatste vier jaar als salesmanager Export. Door
deze ervaring ben ik goed in staat om op nieuwe marktontwikkelingen te anticiperen en vernieuwingen te implementeren.’

Partnership
Net als mijn estafettevoorganger Hendrik Roozen constateer ik dat de logistiek volop in beweging is. Dat
geldt ook voor het logistiek vastgoed. De afgelopen
jaren lag de focus in deze sector vooral op bestaande
gebouwen en op het terugdringen van het overaanbod
en werd er nauwelijks gebouwd. Daardoor is er een
schaarste ontstaan aan moderne distributiecentra op
goede locaties en is ondanks de grillige economische
ontwikkelingen de nieuwste trend: nieuwbouw.
Je zou denken: de vlag kan uit. Toch is dat niet helemaal waar. Die terughoudendheid heeft te maken
met de wensen van de klant. Die klant, een logistiek
dienstverlener of verlader, is namelijk op zoek naar
flexibiliteit, omdat de volumes op langere termijn te
onzeker zijn of omdat het huurcontract ‘back-toback’ moet zijn met het dienstverleningscontract.
De gewenste huurcontracten met een korte looptijd
staan echter haaks op de noodzakelijke lange
termijninvesteringen. De vraag die wij als vastgoedontwikkelaars en -eigenaren moeten stellen, is dus
niet zozeer waar, maar hoe wij de (traditionele)
vastgoedsector kunnen laten aansluiten op deze
‘nieuwe’ vraag.
Het antwoord is niet zo heel simpel te geven. Duidelijk
is dat het delen van risico en proactief investeren in
planvorming essentieel wordt. Als er eenmaal een
beslissing is genomen voor uitbreiding of verplaatsing, is de beschikbaarheid/oplevering altijd cruciaal.
De plannen moeten dus ‘plug & play’ zijn zodat de
ontwikkelingsperiode tot een minimum wordt beperkt,
maar ze moeten wel nog zo flexibel zijn dat de specifieke wensen en eisen van de gebruiker erin kunnen
worden verwerkt.
Hoe cliché ook: om projecten van de grond te krijgen,
is partnership het toverwoord. We zullen het gezamenlijk moeten doen.
Ik geef het estafettestokje door aan
Jac Jeurissen, projectmanager van
Development Company Greenport Venlo.

personalia
Eelco van Asch (41) is de nieuwe
senior vice-president Sales & distribution bij Air France-KLM-Martinair Cargo. Hij volgt Mattijs ten
Brink op, die als managing director
bij Transavia aan de slag is gegaan.
Van Asch werkt sinds 2000 bij KLM Cargo. Hij bekleedde
de functies van directeur Planning & financial control, directeur Live animals en directeur Fresh logistics bij KLM
Cargo en die van vice-president Marketing en vice-president Europa bij Air France-KLM-Martinair Cargo.
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IHC Merwede beschikt sinds 1 september over een
nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. Het betreft
de Vlaming Dirk Philips (48). Hij is de opvolger van Govert Hamers, die per 1 oktober doorschuift naar de raad
van commissarissen van het scheepsbouwconcern.
Günter Gülker is de nieuwe directeur van de
Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK).
Hij is Axel Gerberding opgevolgd, die sinds
1997 aan het hoofd van de DNHK stond en
nu met pensioen is gegaan.

Allard Castelein (58) wordt de nieuwe president-directeur
van het Havenbedrijf Rotterdam. Hij volgt per 1 januari
Hans Smits op, die het havenbedrijf negen jaar heeft geleid maar deze functie eind dit jaar inruilt voor die van
commissaris bij de Gasunie. Castelein is sinds 1987 werkzaam bij Shell, waar hij uiteenlopende managementfuncties op het
gebied van commercie, productie
en strategie heeft vervuld. Momenteel is hij wereldwijd verantwoordelijk voor het milieubeleid bij Shell.

EVO: Uw kennisnetwerk
over de Supply Chain
Voor het totale Nederlandse bedrijfsleven valt er nog veel te winnen door betere en kostenefficiëntere logistiek. Betere samenwerking tussen
bedrijven leidt vaak tot besparing op logistieke kosten, verbetering van logistieke prestaties of verhoging van omzet.
Maak gebruik van het uitgebreide EVO-kennisnetwerk.
Met elkaar werken we samen aan kennis, instroom en innovatie in de totale supply chain. U kunt:
• deelnemen aan EVO’s SCM-netwerk
• kennis maken met prof. dr. Jack van der Veen en horen wat de EVO-leerstoel SCM voor u kan betekenen
• leren van de visie op de supply chain van de toekomst in het EVO Logistics Yearbook 2013
Ga naar onze website www.evo.nl/scm, bel met EVO 079 - 3467 346
of stuur een mail naar ledenservice@evo.nl.

Snel, frequent en groen vervoer nodig?
Neem nu contact op: 088 400 1000

