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Showcase testen in contacten BCI netwerk buitenland 
 

Delen uit de in ontwikkeling zijnde propositie worden in het kader van de buitenlandpromotie export 

activiteiten getest in contacten in het Buck Consultants International netwerk in het buitenland. Doel is 

zowel vraag als aanbod en propositie te toetsen en hierover terugkoppeling te ontvangen ter 

aanscherping van de propositie.  

 

Hieronder een kort verslag van deze activiteiten, betreffende: 

1. Gesprek Astrid Seegers, ambassade Singapore 

2. Verkennend gesprek export logistieke kennis en kunde naar Algerije 

3. Gesprek Swiss Port 

4. Deelname seminar synchromodaal vervoer in Vlaanderen 

5. Verkenningsmissie Asian Pacific 

 
1. Gesprek Astrid Seegers, ambassade Singapore 

 

De Nederlandse ambassade heeft logistiek tot een van de speerpunten benoemd in de promotie naar 

de overheid en het bedrijfsleven van Singapore. Door de grote overeenkomsten tussen Singapore en 

Nederland, zoals de rol als draaischijf voor de grote regio, de grote bevolkingsdichtheid en aandacht 

voor logistieke innovatie, lijken er veel kansen te liggen. In het gesprek is o.a. ingegaan op de wens 

van de regering van Singapore om de efficiency in logistieke processen te vergroten om daarmee de 

druk op het wegennet in de spitsperioden te verminderen. Hierbij is aandacht besteed aan de diensten 

die door Nederlandse bedrijven in ICT en ketenregie worden ontwikkeld. Met name de inzet van tools 

en processen om de samenwerking tussen logistieke bedrijven en bundeling van ladingstromen in de 

last mile te realiseren biedt kansen voor een vervolg.  

 

Dinalog heeft als opvolging informatie op basis van innovatieprojecten en cases geleverd. 

 

 
2. Verkennend gesprek export logistieke kennis en kunde naar Algerije  

 

Deelnemers: Bob van der Bijl (commercieel directeur Van Vliet trucks Holland BV) en Andy Poortstra 

(directeur Forkliftcenter) 

 

Gezamenlijk met The Netherlands-Africa Business Council, Forkliftcenter, Van Vliet trucks en RVO 

zijn in een gesprek de mogelijkheden in kaart gebracht voor de export van logistieke kennis en 

producten naar Algerije. Aanleiding voor deze bijeenkomst was deelname door adviseurs van Buck 

Consultants aan de 2nd International Exhibition of Transport, Logistic Services and Mobility in Oran, 

Algerije. Tijdens deze beurs zijn de eerste contacten met ondernemers en overheden in Algerije 

gelegd om de kansen in beeld te brengen voor het opzetten van logistieke projecten met Nederlandse 

kennis in Algerije. 

 

In de vervolgbespreking met o.a. Forkliftcenter en Van Vliet Trucks is de verbinding gelegd tussen 

leveringen van logistiek equipment (zoals heftrucks en vrachtwagens) en de inzet van logistieke 

kennis als onderdeel van de verkoopstrategie. Met praktijkvoorbeelden lieten beide bedrijven zien dat 

logistieke kennis en kunde essentieel zijn om op deze markten succesvol te zijn. Van Vliet Trucks gaat 

als onderdeel van het verkooppakket in Afrikaanse landen een mix van onderhoud en logistieke 
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oplossingen aanbieden, Forkliftcenter zet steeds meer in op het bieden van een totaaloplossing voor 

dryports. 

 

De logistieke markt in Algerije wordt gekenmerkt door de zeer grote impact van staatsbedrijven. Naar 

aanleiding daarvan zoeken Nederlandse bedrijven naar mogelijkheden om met support van de 

Nederlandse overheid contacten te leggen met staatsbedrijven om eerder in tenderprocessen in beeld 

te komen. Dit vraagt om samenwerking tussen zowel de bedrijven onderling als met bijvoorbeeld de 

Nederlandse ambassade.  
 

 
3. Gesprek Swiss Port 

 

In de Rijncorridor zijn verschillende havenbedrijven actief die een verdere rol kunnen spelen in de 

afzet van logistieke kennis voor het achterlandvervoer van containers. Adviseurs van BCI hebben de 

lopende contacten met Swiss Port en Birs Terminal (exploitant) benut om te verkennen welke 

mogelijkheden er liggen om Nederlandse kennis in te zetten voor de revitalisering van de haven van 

Birsfelden. In deze haven zijn diverse verouderde haventerreinen, die momenteel worden gebruikt 

voor de op- en overslag van bulkproducten. Echter, door veranderingen in de ladingpakketten, is er 

behoefte aan nieuwe inzichten voor de herontwikkeling van deze terreinen.  

 

Het blijkt dat met name behoefte is aan de Nederlandse kennis die is opgebouwd bij de ontwikkeling 

van diverse Regionale Overslagcentra, waarin een mix van bulkoverslag en de overslag van 

containers wordt aangeboden. Daarnaast zijn de inspanningen die in het IDVV project zijn gedaan om 

de samenwerking tussen de terminals te optimaliseren met behulp van serious gaming mogelijk van 

meerwaarde. Dit hangt samen met het feit dat in de omgeving van Birsfelden meerdere 

containerterminals actief zijn, waarbij de vormen van samenwerking die in Nederland zijn verkend en 

geënsceneerd in het IDVV project mogelijk kansen bieden voor toepassing in deze regio. 

 

 
4. Deelname aan seminar synchromodaal vervoer in Vlaanderen 

 

In het kader van de export van logistieke diensten heeft BCI op 17 november j.l. op uitnodiging een 

presentatie “Synchromodaal transport: logistieke innovatie als concurrentiefactor “ gegeven op het 

seminar Synchromodaal Vervoer in Vlaanderen op de PSA Terminal in Antwerpen. Er waren ca. 30 

bezoekers op het seminar (zie bijlage voor de deelnemerslijst).  

 

Tijdens het seminar gaf BCI een inleiding op de ontwikkeling en het gebruik van synchromodaal 

vervoer in Nederland, en Seacon gaf aan hoe ze synchromodaal transport in de logistieke praktijk 

toepasten. Tijdens het seminar werd ook de eerste Vlaamse synchromodale business case 

gepresenteerd, opgezet door de logistieke dienstverleners Stukwerkers Gent en PSA Antwerpen voor 

de verlader BRP in Gent. 
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5. Verkenningsmissie Asian Pacific 

Tijdens een verkenningsmissie in Singapore, hebben adviseurs van Buck Consultants verkennende 

gesprekken gevoerd met de Economic Development Board Singapore, Nederlandse ambassade 

(Adeline Tan), NFIA (Astrid Seegers) en the American Chamber of Commerce. Inzet van deze 

gesprekken was een verkenning van het logistieke landschap in Asian Pacific en het verkennen van 

de kansen voor Nederlandse logistieke kennis en kunde op deze markten.  

 

Het beeld dat hier uit naar voren komt is dat er voldoende kansen liggen, waarbij rekening gehouden 

moet worden met een sterk lokaal aanbod en de soms grote verschillen in cultuur tussen beide 

regio’s. 
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Bijlage 1 Deelnemers Synchromodaal Vervoer in Vlaanderen 

 

 

 

 
 


