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A World Apart 

Logistiek en HighTech sector in Brabant 

Zsuzsanna Tomor & John Dagevos  

 

25 april 2013 



Onderzoeksvragen 

Centrale onderzoeksvraag: 

  Hoe ziet de verwevenheid eruit tussen verladers en logistieke dienstverleners in 

de high tech sector in Noord-Brabant? 

 

Deelvragen: 

• Welke ontwikkelingen vinden er plaats bij verladende bedrijven in de high tech 

sector en wat is hun invloed op de vraag naar logistieke diensten? 

 

• Hoe reageren logistieke dienstverleners op de veranderingen in logistieke 

behoeften van verladende bedrijven in de high tech sector? 

 

• Moet, en zo ja kan de (provinciale) overheid een rol vervullen bij het nader tot 

elkaar brengen van verladers en aanbieders van logistieke dienstverlening in 

de high tech sector? 
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Aanpak 

• Literatuurstudie 

• Diepte-interviews (14): logistieke dienstverleners (6); verladende 

bedrijven (7); koepelorganisatie (1) 

• Selectie gesprekspartners in overleg met opdrachtgever en op 

aanbeveling van expertgroep 

• Internationale seminar over Logistic Clusters, georganiseerd door 

Dinalog op 14 december 2012 
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Geïnterviewde organisaties  

 Logistieke dienstverleners/adviseurs: 
• Gordian Logistics 

• Argus I 

• Jan de Rijk 

• UPS 

• Verhoeven Logistics 

• FAES Group 

 Verladers: 
• Fujifilm 

• VDL ETG 

• OCE Technologies 

• Philips Healthcare 

• Prodrive 

• Dhr. Ben Grave (voorzitter Forum Service Logistiek; ex-manager IBM) 

• Ericsson 

 Koepelorganisatie: 
• EVO 
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De high tech sector 

  

• Welke ontwikkelingen vinden er plaats 

bij verladende bedrijven in de high tech 

sector en wat is hun invloed op de vraag 

naar logistieke diensten? 
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Dé high tech sector bestaat niet: 

 • Het is een heterogene sector bestaande uit verschillende segmenten die 

verschillende producten/diensten leveren en op verschillende markten opereren. 

Voor Brabant belangrijk: automotive, health/medical care, consumer electronics, 

high tech systems  

• Toppositie op wereldmarkten: high value, high mix, high complexity 

• Oriëntatie op nichemarkten 

• Onderscheid door technologische excellentie 

• Kleine seriegroottes, op maat gemaakte producten 

• Intensieve samenwerking in de waardeketen (OEM-ers, toeleveranciers, 

kennisinstellingen enz.) voor het behouden van wereldwijde concurrentiepositie 

• Zowel grote multinationals als hun high tech toeleveranciers 

 

Deze veelzijdigheid, gegeven de specifieke productmarkt combinaties, resulteert in 

uiteenlopende logistieke behoeften en leidt tot verschillende logistieke strategieën.  
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 Dynamische markt: cyclisch met veel onzekerheid  

 • Kortere levensduur en ontwikkelcycli: snelle(re) veroudering + frequentere introductie nieuwe 

producten 

• Scherpe concurrentie door: 

o Verzadiging van markten  

o Toename aanbieders 

o Marktmacht van klanten  

o Zware druk op prijzen (snelle prijserosie) 

o Steeds kleinere marges 

• Toegenomen focus op klanten. Twee hoofdgroepen klantenmarkten: 

o Consumentenmarkt (meestaal zeer tijdkritisch)  

o Zakelijke markt (meestaal minder tijdkritisch, voorspelbaar, volgens planning)  

• Op (niche)markt van zeer specifieke producten is de concurrentie beperkt  

• Producten steeds complexer, vaak ook kleiner (tijdkritische high-end vs. generieke producten) 

• Verschuiving van enkelvoudige producten naar totaalpakketten (inhoud,diensten) 

• Steeds kleinere, frequentere, just-in-time leveringen 

Risico van overproductie en te hoge voorraden: constant op zoek naar evenwicht tussen  

omvang productiecapaciteit en voorraadhoogte om vraag te kunnen beantwoorden 
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Opkomst after sales diensten/service logistiek 

 Om meer taken en een hoger niveau in de waardeketen te pakken: 

• Via nieuwe businessconcepten: ombuigen van leveren fysieke producten naar services 

(bijv. bij Ericsson focus op services voor geleverde hardware) 

• Accent op up-time van systemen (instandhouding) en on-time performance: 

(permanente/snelle) beschikbaarheid onderdelen  

• Same day/next day repair network 

• Groeiende behoefte aan snelle diagnose: op afstand, digitaal met behulp van 

ICT/sensoren 

• Scherpe service level agreements met klanten – betaling op basis van feitelijk gebruik 

en prestaties van geleverde producten en diensten 

 

 Deze trends leiden tot: 

• Stijgende vraag naar globale multi-echelon voorraadstructuur :optimaliseren 

meerdere veiligheidsvoorraadpunten in flexibele en fijnmazige productie- en 

distributie netwerken  

• Steeds meer spoedleveringen 

• Toename retour logistiek 
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Organisatie productieproces: schakelen tussen schalen 

  

• Mondiale schaal: inkoop van standaard en specifieke componenten en 

grondstoffen  

• Noord-Brabant: specificeren/samenstellen/opwaarderen basismaterialen door 

technologische waardetoevoegingen op basis van individuele klanteneisen  

• Mondiale schaal (in steeds mindere mate op Nederlandse schaal): 

verkoop/levering van producten: 

o Rechtstreeks leveren aan eindklanten 

o Via wereldwijde regionale/lokale voorraadpunten 
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Inkoop: zoeken naar de juiste vervoersmodaliteit 

 
• Inkoop grondstoffen/componenten: 

o Rechtsreeks vanuit (Aziatische) OEM´s: problematiek van orders met grote 

minimum omvang en daarmee dus (risico van) hoge voorraden  

o Via ‘dealers’: risico van niet gegarandeerde levering en dus risico op 

vertraging c.q. productieverlies 

• Toegenomen gebruik van diverse vervoersmodaliteiten voor de ‘inbound’ 

stromen: 

o Meer zeevracht voor de gemiddelde vraag (waardoor voorraden DC´s & 

logistieke waardetoevoeging in Azië groeien) 

o Luchtvracht voor opvangen pieken en dalen in vraagpatroon 

o Afwisseling en tussenvormen van diverse modaliteiten gedurende het hele 

traject in verband met al dan niet tijdkritische zendingen en kosten 
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Productie 

 
• Productietijd varieert sterk i.v.m. complexiteit van producten (zowel standaard 

als zeldzame eindproducten: component, modulen, systeemintegratie, hele 

machines) 

• Op basis van klantenorders, deels anticiperende forecasting 

• Indien er sprake is van verschuiving van gespecialiseerde hoogwaardige 

producten naar massaproducten wordt productie verplaatst vanuit 

Nederland/NB naar elders 

• Productie vindt steeds meer dichtbij afzetmarkten plaats: toename 

nearsourcing versus offshoring door toename productiekosten in Azië en 

welvaartstijging Centraal/Oost-Europa  

• In bepaalde segmenten productie basismaterialen in Azië en assemblage in 

Oost-Europa 
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Bevoorrading 

 • Magazijn in Noord-Brabant voor grondstoffen/componenten voor een ‘korte’ 

tussenstop (soms in eigen beheer van verlader) 

• Productie en uitleveren voor eindklant zo snel mogelijk 

• Decentralisatie DC´s (van multinationals): één bulkdistributiecentrum en diverse 

regionale hubs van distributie- en voorraadpunten 

• Voorraden zo laag mogelijk houden (te vaak voorkomende lage inventory 

turnover) 

• Afspraken met toeleveranciers voor reductie minimum bestelquota’s  

• Uitbesteden aan derde logistieke partijen 

• Reorganiseren/verplaatsen verkoop- en distributiecentra  

• Kwestie productfinanciering in verband met steeds lagere marges: cashflow 

tussen order en verkoop. Financiële middelen zitten vast in inkoop grondstoffen 

en logistieke- en opslagkosten tot het moment van verkoop 
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Afzetmarkten 

 
• Geografie van afzetmarkten is bepalend voor logistieke strategie en of een 

regio strategische logistieke positie heeft 

• ‘Outbound’ stromen steeds belangrijker door vraaggericht werken: voorkeur 

voor productie- of distributielocatie in de nabijheid van diverse 

transportnetwerken en -knooppunten 

• Zwaartepunt van markten verschuiven oostwaarts (Centraal-Europa) a.g.v. 

welvaartsstijging 

• Noord-Brabant als administratieve/politieke entiteit irrelevant 
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Er is grote behoefte aan transparantie in de hele keten!! 

Vanwege dynamiek, complexiteit, kwetsbaarheid van sector en producten: 

• Real time controleerbaarheid, traceerbaarheid  

• Interne zichtbaarheid: afstemming tussen vraag, beschikbaarheid en levering 

• Stroomafwaarts: signaleren vraag en markt(wijzigingen) bij (klant) van klant, 

goed portfoliobeheer, phase-in & phase-out processen, snel inzicht knelpunten 

• Stroomopwaarts: snelle inzichten in knelpunten (capaciteit, materiaalbeschik-

baarheid) en de benodigde oplossingen 

• Inzicht in procedures van logistieke dienstverleners 
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Specifieke behoeften/ontwikkelingen 

• Veiligheid (criminaliteit, diefstal van high tech producten) is groot probleem. 

Beveiligingskosten leiden tot verhoging van ‘gewone’ logistieke kosten met 

minstens 50% 

• Conditionering/schadebeheersing belangrijk i.v.m. gevoeligheid producten: 

geschikte vormen van distributie, klimatologische omstandigheden, 

verpakking, behandeling enz.  

• Beter beheren (verkorten) doorlooptijden: voorkomen lange levertijden/ 

vertragingen door toeleveranciers, beperken voorraden 

• Flexibilisering en verkorting van ketens om beter in te kunnen spelen op 

(veranderende) klanteisen 

• Concentratie door beperking van het aantal logistieke partijen 

• In geval van grote aantal, kleinere regionale toeleveranciers: behoefte aan 

een overkoepelende organisatie (VDL ETG) 
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Inrichting logistiek/Supply Chain Management 

 
• Bij high tech bedrijven (en vooral op het gebied van diensten) is er geen sprake 

van vergevorderde verticale desintegratie van activiteiten (uitbestedingen)  

• Sterke behoefte aan de regie van het hele netwerk (kop-staart producenten): 

vanaf productspecificaties tot leveren integrale producten aan eindklant 

• Trend zichtbaar m.b.t. verschuiving naar nieuwe prioriteiten: van ‘lean’ 

(kostenbeheersing) naar ‘agile’ (contingency) planning: focus op alertheid, 

anticiperen op onvoorziene gebeurtenissen/gevaren (bron: EyeOn, 2011) 
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Inrichting logistiek/SCM: tactische/strategische coördinatie  

& ketenregie bewust in eigen beheer  

 
• Bewaren controle over eigen processen: niet van derden afhankelijk willen zijn 

• Rechtstreekse contact, communicatie en verantwoordelijkheid richting klant is kerncompetentie 

• Beschermen concurrentiegevoelige informatie; bewaren eigen legacy 

• Opbouwen eigen competenties over (nieuwe) producten (service logistiek) 

• Voorkomen reputatieschade . Daarom bij service logistiek repair, screening, redesign in eigen 

beheer. Soms via eigen medewerker die gedetacheerd is bij logistieke dienstverlener 

• Kwaliteitsoverwegingen: meer vertrouwen in eigen kunnen, ook als het meer kost 

• Bedrijfsprocessen te complex voor capaciteiten van logistieke dienstverleners: ze zijn geen 

productspecialisten en willen hierin niet investeren 

• ‘Verzinnen en aansmeren onnodige diensten aan verladers’ 

• Ontevredenheid over invulling van de regierol van logistieke dienstverlenende partners 

 

 Operationele, uitvoerende taken (vervoer, voorraden, opslag enz.) meestal uitbesteed aan 

logistieke dienstverleners volgens instructies opdrachtgevende verladers 
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Welke supply chain functies worden uitbesteed? 

Bron: eyefortransport, 2012 
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Inrichting logistiek/SCM suboptimaal: chaotisch,  

ondoorzichtig, gefragmenteerd 

 • Aandacht voor logistiek niet verankerd in bedrijfsstrategie: sterke focus op de core 

business, bedrijven zijn soms klein en nog sterk in de groei 

• Centrale aansturing zeldzaam (meestal alleen in grote multinationals) 

• Grote fragmentatie: allerlei afdelingen met eigen belangen en daarmee eigen 

bedrijfsinterne conflicten (‘hokjesdenken’, ‘losse schakels’)  

• Interne, externe datastromen/informatie ongecoördineerd, versplinterd en 

onzichtbaar 

• Soms een (globaal) lappendeken van overgenomen bedrijven met diverse structuren 

(Fuji, Philips) 

• Versplintering belemmerend voor optimalisatie vanuit geïntegreerd keten-

perspectief. Hierdoor grote kans op verkeerde keuzes (prijsgedreven of door 

partiële rationaliteit) met serieuze logistieke consequenties. Logistiek heeft geen 

strategische plaats/niet relevant in het geheel van bedrijfsprocessen 
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Strategische respons op onvoldoende logistieke organisatie 

• Sommige ondernemingen erkennen belang, zijn al bezig met de optimalisatie van 

bedrijfsprocessen en logistieke inrichting: meestal ingeschat als een 1-3 jarig 

proces 

• Realiseren ‘lean manufacturing/supply base’ toch vaak genoemd 

• Bedrijfsinterne oplossing: eerst zelf orde creëren in eigen chaos gedurende een 

paar jaar (quick wins) 

• Vervolgens verticale verbetering door betrekken toeleveranciers en klanten 

• Pas daarna eventuele verdere optimalisatie en het betrekken andere externe 

partijen 

Logistiek ondergeschoven kindje: herziening van logistieke functie wordt 

vaak pas relevant genoemd na de optimalisatie van de bedrijfsprocessen. 

Logistieke kosten zijn verwaarloosbaar t.o.v. de waarde van het eindproduct 
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Weinig horizontale samenwerking onder verladende bedrijven  

op leveranciersgebied 

• Bedrijven eerst en vooral bezig met integratie/optimalisatie van de eigen keten 

• Zien samenwerking als weggeven van een stuk bedrijfsautonomie en gedeelde 

verantwoordelijkheid 

• Voorzichtigheid door concurrentie/vereiste openstelling van informatie over eigen 

stromen (meer kans op samenwerking met partijen uit niet concurrerende segmenten) 

• Juiste partners zijn moeilijk te vinden 

• Coördinatie & financiering blijven belemmerende vraagstukken 

• Harmoniseren van stromen is een zeer complexe taak (diverse logistieke eisen zoals 

producten, klanten, afzetmarkten, mate van tijdkritische leveringen enz.) 

• Warehousing kan te weinig opleveren 

• Koudwatervrees door onbekendheid 

• Vraagt ook om een heel andere insteek: doorbreken van traditionele manieren van 

werken en denken 
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Eisen aan logistieke dienstverleners vanuit high tech sector (1) 

• Behoefte aan “optimalisator van inkomende logistiek/de vele stromen i.p.v. opslagpartner”. 

Logistieke partner moet kunnen meedenken en meeveranderen met ontwikkelingen in de high 

tech sector 

• Expertise in service logistiek “hoe goed begrijpt de logistieke dienstverlener onze wereld”: up-

time leveringen, repair network, software waarschuwingsysteem voor voorspellen faalgedrag + 

snelle diagnose 

• Kwaliteit: nakomen afspraken 

• Leverbetrouwbaarheid met grote precisie 

• Geografische dekking: globale aanwezigheid met robuust, fijnmazig regionaal/lokaal netwerk 

voor service logistiek 

• Investeren in innovatieve software om uiteenlopende informatiestromen aan elkaar te koppelen 

• Bundelen stromen van soortgelijke high tech bedrijven in de regio met vergelijkbare inkoop- en 

bestellingpatroon om tot kostenreductie te komen  

• Meer onderlinge samenwerking tussen logistieke dienstverleners zodat verladers hiervan 

kunnen (mee)profiteren 
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Eisen aan logistieke dienstverleners vanuit high tech  

sector (2) 
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Logistieke dienstverleners 

 

• Hoe reageren logistieke dienstverleners 

op de veranderingen in logistieke 

behoeften van verladende bedrijven in 

de high tech sector? 
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Relatief veel aanbieders & verscherpte klanten- & markteisen 
• Gevolg: zeer scherpe vooral kostenconcurrentie en lage marges 

Strategie gericht op: 

• kostenbeheersing (gedrukte kosten) 

• verhoging van productiviteit en flexibiliteit 

• vaak defensieve, soms anticiperende houding (sommige dienstverleners zijn bereid tot 

leren en een meer proactieve houding) 

• Relatief weinig investeringen in bijvoorbeeld automatisering van systemen/inzetten van 

ICT(tweedeling in de sector). Met name door gebrek aan financiële middelen en risico’s,  

• maar ook door gebrek aan visie. Alleen grote, kapitaalkrachtige spelers hebben  

• voldoende investeringsmogelijkheden. 

• Terughoudendheid m.b.t. investeren in klantgerichte oplossingen: 

• slechts in het geval van langetermijn contracten 

• na beëindiging van (korte) partnerschappen zijn op-maat-gemaakte concepten 

(producten/diensten) moeilijk aan anderen aan te bieden 

• geen lening door banken voor kortetermijn relaties 
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Betekenis van Brabant voor vestigingsplaatskeuze beperkt 

• Marktkansen zijn leidend, logistieke dienstverleners volgen de verladende 

bedrijven (de markt) 

• Tegelijkertijd wordt de ruimtelijke klontering van soortgelijke Brabantse 

bedrijven met vergelijkbare inkoop- en bestelpatroon niet benut: geen 

bundeling etc. 

• Door de vestiging van (high tech) bedrijven (de markt), strategische 

ruimtelijke positie op vervoersassen en goede infrastructuur is Brabant 

aantrekkelijk voor logistieke ondernemingen 
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Het behouden van standaard diensten is kenmerkend 

• Meerderheid vooral bezig met ‘traditionele’ distributie/opslag: gebrand op de 

gewone handel (‘palletvervoer’) en op de waan van de dag 

• Specificeren alleen op verzoek van klanten: logistieke bedrijven zijn volgend 

• Aanbieden van additionele diensten gebeurt vooral om op korte termijn meer 

omzet te genereren. Hoop is meer binding met de klant te krijgen: door sterkere 

binding wordt opzeggen van contracten moeilijker - zo is de redenering 

 

Gebrek aan onderlinge samenwerking door de scherpe concurrentie: 

• Onderlinge uitbesteding zeldzaam  

• Met het sluiten van allianties is het dramatisch gesteld. Positief voorbeeld: kleine 

partijen formuleren samen eisen richting haven Rotterdam 

• Weinig kennisuitwisseling en sporadisch informatie-uitwisseling m.b.t. vervoer-  

 en opslagcapaciteiten 
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Niet alleen standaarddienstverlening: er is ook  

specialisatie voor nichemarkten 

• Voorbeelden: 

o Jan de Rijk en Verhoeven Logistics: high tech transport/opslag 

o Faes Group: tailor-made verpakkingssystemen 

o Argus I en Gordian: diensten voor ketenoptimalisatie (IT programma’s, planningsystemen, 

uitvoeren onderzoeken voor ketendoorlichting en -verbetering enz.) 

 

• Deze nichespelers voeren aanpassingen door in hun bedrijfsvoering om te komen tot 

een volledig gespecificeerd profiel: proactief meedenken voor optimalisatie bij verladers, 

automatisering, opleiding, mentaliteit medewerkers, bedrijfscultuur etc. 

• In plaats van een focus op kostenreductie worden “cost improvement contracts” 

aangeboden aan verladers (een meer holistische, integrale benadering): commitment 

voor procesverbeteringen die op termijn tot efficiëntie leiden. Dit vraagt verladers naar 

het openzetten van/inzicht in ketenprocessen voor verbeteringen 
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Verladers negatief over logistieke dienstverleners  

 • Passief en reactief 

• Geen proactiviteit: geen initiatieven voor optimalisatie bij verladers (“ze verdiepen 

zich niet in de werkelijke behoeftes van hun klanten”)  

• Heel traditioneel, conservatief, risicomijdend: palletboeren, melkbusgedachte 

• Vooral prijsconcurrentie in plaats van via innovatie 

• Korte termijn & ad hoc denken en doen  

• Verouderd patroon van ‘contractdenken’  

• Prestaties onder de maat, geldt ook voor de grote spelers 

• Doen zich beter voor dan wat ze kunnen waarmaken: pretentie/beloven op 

voorhand dat ze alles kunnen. Echte oriëntatie vindt pas plaats na het 

binnenhalen contract. Er is sprake van hoge mate van improvisatie 

• ‘Ze willen alles’: er is een gebrek aan focus op c.q. er worden geen keuzes 

gemaakt voor onderscheidende activiteiten/nichemarkten 
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Op het terrein van service logistiek is er nog veel te leren 

• Geldt voor zowel de meer technische aspecten zoals: 

• Systeemtechnische aspecten 

• Track and tracebility 

• Efficiëntere organisatie (planningschema, bundelen) en dus besparingen voor 

next day deliveries (bij same day deliveries blijft het lastig) 

 

• Als voor de mate van klantgerichtheid: 

• Deze wordt vaak als ontoereikend/onvoldoende bestempeld: ‘wij gaan met 

onze klanten met veel meer respect om dan logistieke dienstverleners met 

hun klanten’ 
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Kwaliteit van dienstverlening varieert naar ruimtelijke  

schaal, sluit niet aan op behoefte verladers 

• Sommige high tech verladers (multinationals en bedrijven waarvoor service logistiek 

belangrijk is) hebben voorkeur voor werken met een beperkt aantal logistieke 

partijen, die een wereldwijd bereik hebben  

 

• Echter, logistieke dienstverleners zijn niet overal aanwezig of even sterk in service 

logistiek en/of is hun lokale/regionale netwerkstructuur onvoldoende fijnmazig 

 

• Dit dwingt verladers op hun beurt om hun supply chain in te richten naar de 

geografische mogelijkheden van de logistieke dienstverlener. Hierdoor vindt afbreuk 

plaats aan optimalisatie/4pl ketenmodellen 
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Beperkte verschuiving in logistieke hiërarchie (‘sectorhuis’): 

geen doorgroei naar ketenregisseurs 

 • Het verkrijgen van ketenregiefunctie bij verladers door logistieke 

dienstverleners is moeilijk:  

• Vraagt om volledige competenties. Er is geen mogelijkheid en ruimte 

voor experimenten. Competenties worden verkregen met vallen en 

opstaan 

• Terughoudendheid van verladers speelt hierbij ook een belangrijke rol 
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Discrepantie in perspectieven tussen dienstverleners  

en verladers (1) 

 
• Geldt zowel ten aanzien van logistieke prioriteiten: 

• inschatten belang kostenbeheersing  

• management hele keten 

• optimalisatie van voorraadbeheer  

• introductie nieuwe producten 

• investeringen in IT en technologie  

• samenwerking met andere logistieke dienstverleners  

 

• Maar ook beoordeling van eigen prestaties door dienstverleners: eigen 

proactiviteit een positieve meedenkattitude wordt juist benadrukt 
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Discrepantie in perspectieven tussen dienstverleners  

en verladers (2) 
 

 

 

Bron: eyeontransport, 2012 
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Logistieke dienstverleners: geen commitment vanuit  

verladers  

 

 • Ondanks dat sommige dienstverleners een beter inzicht/monitoring van 

logistieke processen bij verladers hebben: 

• Geen langetermijn contracten 

• Krijgen ze geen kans voor strategische beslissingen/ketenregisserende 

functies (‘arrogantie’) 

• Alleen bij heel lange samenwerking in het geval van grote bekende, 

mondiale spelers worden dienstverleners meer betrokken in strategische 

beslissingen van verladers (vertrouwen) 

 

Tilburg, 25 april 2013   Zsuzsanna Tomor & John Dagevos 



‘Verladers hebben ook boter op hun hoofd’ 

• Het drukken van kosten bij verladers gaat veel te ver. Dit resulteert in  

 ‘a race to the bottom’ 

• “Verladers willen het liefst niet betalen voor additionele diensten” 

• Bedrijfsinterne machtsverhoudingen bij verladers vormen belemmering voor 

meer vooraanstaande rol van logistieke dienstverleners:  

o fragmentatie en strijd tussen diverse belangen  

o geen integraal inzicht (willen geven) aan dienstverleners 

• Tegenstrijdige uitspraken over verwachtingen t.a.v. logistieke dienstverleners: 

  “ze moeten voor onze processen meedenken en met aanbevelingen komen 

voor optimalisatie” vs. “wij instrueren en zij mogen uitvoeren wat wij willen in/met 

onze eigendom en systemen” (bijv. dimensionering voorraadhoogte en -locatie) 
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Verbindingen tussen verladende bedrijven en logistieke  

partijen zijn vooral operationele partnerschappen 

• Centrale thema´s: kostenbeheersing, betrouwbaarheid, kwaliteit 

• Strategie en ketenregie blijft in eigen beheer van verladende bedrijven 

• Vooral verticale en géén horizontale relaties. Geldt overigens zowel voor 

verladers als logistieke dienstverleners:  

o er sprake van een eenvoudige ‘’klant-toeleverancier’’ relatie 

o geen volwaardig partnerschip incl. samenwerking met soortgelijke of 

ondersteunende partijen 

• Logistieke activiteiten worden niet gekoppeld aan lange termijn strategie 

(dit geldt zowel voor verladers als dienstverleners) 

• Door gebrek aan serieus investeren in langdurige relaties bestaat er geen 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het optimaliseren van 

logistieke ketens en waardecreatie 
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Geen of nauwelijks strategische verbindingen!! 

• Geen open communicatie over strategie  

• Er is onvoldoende kennis over elkaars expertise en processen. Men kent 

elkaars wereld niet 

• Het concept 4C control towers is minimaal bekend en bij verdere uitleg wordt 

het heel abstract gevonden: ‘weinig kans op levensvatbaarheid’, 

‘stromenbundeling is niet de kern van onze logistieke problematiek’ 

• Kost zondermeer tijd. Verladers moeten sowieso hun eigen interne ketenintegratie op 

orde brengen: ‘Waarom zou ik met ASML samenwerken als ik genoeg problemen 

heb binnen de eigen organisatie?’ 

• ….en voor logistieke dienstverleners betekent het dat ze zelf ook mee moeten gaan 

in optimalisatie door brede horizontale/verticale samenwerkingen 

• Wat betreft het gezamenlijk optrekken in triple helix verband: dit gebeurt 

mondjesmaat: grote kloof tussen theorie (‘onderzoeksobsessie’ ) en de praktijk 
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Geen prikkels voor innovatie. Geen sense of urgency. 

Vormt risico voor goede logistieke positie van Brabant (1) 

• Innovatie gebeurt heel traag, stap voor stap. Is overigens een niet specifiek iets voor    

 Brabant 

• Hangt ook samen met de sectorale kenmerken van de high tech industrie: 

o focus op core business: logistiek is vaak geen issue. Dat wordt het wel als de 

 organisatie groeit  

o onbekendheid (en dus onbemindheid) van mogelijkheden die vernieuwde/herziene 

 logistieke inrichting biedt 

o Logistieke kosten zijn te verwaarlozen t.o.v. hoge waarde producten (‘’innovatie is vooral 

 door kostenbesparing gedreven’’) 

• Financieringsvraagstuk en risico’s . Geldt overigens niet alleen voor logistieke 

 dienstverleners. Ook (multinationale) verladers hebben moeite met het vinden van 

 financiering voor innovatieve oplossingen 

• Investeringen kunnen niet worden terugverdiend door het kortetermijn karakter van de 

 aangegane partnerschappen 
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Geen prikkels voor innovatie. Geen sense of urgency. 

Vormt risico voor goede logistieke positie van Brabant (2) 

• Tegenstrijdige belangen tussen logistieke partijen en (de verbeteringen 

nagestreefd door) verladers : “Zijn nieuwe klantgerichte (hun) oplossingen 

ook voor ons dienstverleners voordelig?” 

• Dienstverleners ervaren procesveranderingen niet als waardecreatie, 

versteviging van hun marktpositie en daarmee van hun langetermijn 

zakelijke kansen 

• Paradox tussen het streven naar logistieke verbeteringen en het gevaar 

voor het eigen bestaan: 

• Vermindering aantal logistieke partijen 

• Besparingen en minder knelpunten → minder vervoer, minder 

spoedzendingen → minder omzet 
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Ook aard relatie bepalend voor gebrek aan innovatie 

• Kortetermijn, kostengedreven relaties 

• Verladers bieden beperkt inzicht in ketenregie voor hun logistieke 

processen aan logistieke partijen die hierdoor niet geprikkeld worden te 

innoveren 

• Alleen binnen hun operationele speelveld hebben logistieke 

dienstverleners ruimte voor vernieuwingen en optimalisering (voorbij het 

vervullen van de criteriavereisten van verladers) 

• ABN AMRO rapport (feb.2013): “alleen investeren in langdurige 

klantenrelatie en strategische verbinding tussen verladers en 

dienstverleners zal keteninnovaties en waardecreatie versnellen” 
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Er is wel ruimte voor innovatie, maar … 

• Concurrentie belemmert het delen van innovatieve concepten door grote 

 bedrijven met kleinere spelers 

• Door verladers ingehuurde ketenregisseurs/adviseurs beschikken over veel 

 inzicht en kennis: ze kunnen deze kennis vermarkten 

• Het kennispotentieel van de logistiek in Brabant (informatietechnologie, 

 hoogwaardige kennis, human capital) wordt onvoldoende uitgenut 

• ‘triple-helix’ samenwerking levert onvoldoende op wegens de kloof tussen 

 de partners en de gebrekkige samenwerking: 

o te veel onderzoeken/plannen/praatsessies & te weinig vertaling naar 

 praktijk 

o twijfel of academici de behoeftes van het bedrijfsleven werkelijk serieus 

 nemen of dat ze toch vooral met de eigen agenda (hobby’s) bezig zijn 
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Rol overheid 

  

Moet, en zo ja, kan de (provinciale) overheid 

een rol vervullen bij het nader tot elkaar brengen 

van verladers en aanbieders van logistieke 

dienstverlening in de high tech sector? 
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Geen grote verwachting over ondersteuning door overheid 

 
• De mogelijkheden van overheid op dit terrein zijn beperkt 

• Het is lastig een gezamenlijke lijn te identificeren. Immers, de logistieke 

behoeftes in de high tech industrie zijn zeer verschillend 

• Marktwerking is leidend in de ontwikkeling van high tech bedrijven: ‘het 

functioneren van high tech bedrijven is onafhankelijk van Brabantse en 

Nederlandse logistieke ondernemingen’; ‘Brabant is geen eiland’; ‘logistiek heeft 

niets te maken met de regio’ 

• High tech bedrijven maken zich geen zorgen over het lot van logistieke 

dienstverleners: ze volgen altijd de vraag vanuit de verladende bedrijven 

• Brabant en Limburg moeten gezamenlijk optrekken: ‘administratieve grenzen zijn 

flauwekul’,’NB en Limburg moet logistiek samen ontwikkelen’ 
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Overheid moet zich vooral focussen op generiek beleid (1) 

• Het creëren van een aantrekkelijk zakelijk klimaat voor (high tech) bedrijven 

• Niet te veel/eenzijdige focus op de high tech industrie. Ook in andere sectoren 

vinden ontwikkelingen plaats die van invloed zijn op de behoefte aan logistiek 

• Verbetering van de logistieke infrastructuur: 

o Verbetering van de multimodale vervoersopties 

o Creatie van veilige zones (bijv. UK kent zogenaamde secured lane areas) 

o Ontwikkeling van een high tech informatiedatabank/platform 

o Ontsluiting van bedrijventerreinen met syncromodale opties 

o Bouw multi-user magazijnen 

• Verspreiden van bestaande logistieke kennis/concepten richting MKB: ze lijken 

geïsoleerd te zijn van de nieuwe ontwikkelingen 

• Onderzoek naar de vraag of er een collectieve behoefte bestaat voor de 4C 

control towers (nu nog of onbekend en/of kansloos geacht) 
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• Een brug slaan tussen ‘triple-helix’ spelers om werkelijke toepassingen te 

stimuleren 

• Bij experimenterende business cases het beschikbaar stellen van mensen 

en financiële middelen (“om een stuk risico weg te nemen”) (bijv. het 

gezamenlijke project Philips Healthcare-Faes Group-K&N/Rhenus 

Logistics) 

• Demoprojecten, proeftuintjes (via BOM enz.) 

• Wegnemen blokkades bij samenwerking verladende bedrijven 

(coördinatie, haalbaarheidstudie enz.) 

• Het zoeken naar en het vinden van “early adopters” (grote, vaak 

transnationale bedrijven) die hun kennis willen delen (moeizaam door 

concurrentiegevoeligheid) 

Overheid moet zich vooral focussen op generiek beleid (2) 
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