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Introductie 

Liesbeth Staps en Peter Colon verzorgen een korte presentatie waarin de achtergronden van de inzet 

op kennisexport logistiek en de rol van de special interest group capacity building, onderwijs en 

adviesdiensten worden toegelicht (zie bijlage). 

 

 

Toelichting activiteiten kennisexport deelnemers 

A  Blue Rock Logistics 

Operationeel platform en systeem voor plannen van transportdiensten 

 
1. Werkwijze buitenland 

a. Vaak op basis van bestaand netwerk in het buitenland wordt het bedrijf benaderd. Vanuit 

bestaande contacten van medewerkers in het buitenland (o.a. voorgaand bedrijf iFreight) 

2. Gebieden  

a. Willen graag naar VS. Nu 2 amerikaanse klanten, Alcoa en JLG waarvoor in Europa wordt 

gewerkt. Als er 4-5 VS klanten zijn, dan de stap naar de VS zetten en direct vanuit deze 

klanten een winstgevende operatie starten. 

b. Frankrijk (o.a. voor Alcoa, nu nieuwe klanten die binnenkomen). Duitsland en Italië (goede 

contacten). Spanje kan ook goed, maar UK is een heel andere markt (andere problemen, 

heel erg domestic bezig en concurrentie met al bestaand aanbod). Je biedt meer dan nodig 

is voor de bestaande behoefte en potentiele behoefte ivm eiland). 

3. Werkwijze kennisexport: 

a. X 

4. Cases 

a. Groot logistiek dienstverlener in Europa begeleiden bij het strategisch en taktisch 

analyseren van het netwerk. Wordt een aparte dienst met permanente begeleiding en 

opleiding van mensen. Modelling platform (tool), educatie en consultancy. 
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b. Voor MKB bedrijven in het buitenland een softwareproduct maken gebaseerd op eigen 

platform. Samen met lokale partner de markt ontwikkelen 

 

Discussiepunten 

slide verschijningsvormen van logistiek 
1. Hoe kan je uit de CBS statistieken inzicht krijgen in groep 2 van slide verschijningsvormen van 

logistiek?  dit wordt opgenomen in het afzonderlijke rapport monitoring en meting. 

2. Hoe om te gaan met bedrijven waarvan het hoofdkantoor in het buitenland zit (bijv K&N).  waar 

wordt de toegevoegde waarde gerealiseerd? Kennis en kunde als product 

3. Ad 1 in slide, ook de operatie is onderdeel van de exportwaarde? 

 

Slide waarde export logistieke diensten? 
4. 23% is hoger dan verwacht. Hiervan is 75% gerelateerd aan fysieke activiteiten. Software is een 

belangrijk aandeel, wordt uitgezocht of waarde realistisch is. O.a. via onderzoek brancheorganisatie 

ICT en belronde onder 20 bedrijven. Herkenbaar beeld, in internationale softwaremarkt is NL 

dominant, vaak met andere Nederlandse bedrijven aan tafel zoals Quintiq en Ortec. 

 

Overige discussie 
5. Conclusie discussie is dat Nederland in diverse landen als brand duidelijk voorop loopt. Het is van 

belang om uit te zoeken hoe we ons werkelijk onderscheiden met informatie van de bedrijven. 

a. VS: in Atlanta is een MOU ondertekend met Georgtech University en ORTEC heeft daar 

een vestiging. Ervaring is dat VS achterloopt op NL (niet technologie, maar om de kennis 

en toepassing). Andere diversiteit en complexiteit. NL creatiever en holistischer.  

b. Duitsland is vergelijkbaar met NL door sterk logistiek profiel.  

c. België en Engeland (Cranfield) veel minder ver. 

6. Goede naamsbekendheid van enkele nl aanbieders, kleinere bedrijven kunnen hierop meeliften. 

7. Beperkingen 

a. Human capital / Goede mensen? Markt NL is goed in kaart. Maar hoe haal je dan mensen 

voor bepaalde markten binnen (bijv native Duits of native Frans). Hiervoor zijn goede 

contacten met de onderwijsinstellingen. Er is duidelijk behoefte aan ondersteuning bij het 

zoeken naar native speakers die in NL een buitenlandse opleiding volgen en matchmaking 

tussen (logistiek) opleidingen en bedrijven die zoeken naar hoogwaardige medewerkers. 

Uitwerking via bijv een logistiek chapter van bedrijven / studenten: 

i. Zorgen dat onderwijs instellingen actief studenten werven uit landen waar NL 

logistieke bedrijven actief willen worden; 

ii. Zorgen dat aanbod in NL van NL studenten voldoende op peil blijft (kwaliteit en 

kwantiteit). Universiteit Tilburg heeft bijvoorbeeld een goede basis maar zet nog te 

weinig in op training met tools. 

b. Marketing en sales moeten de bedrijven zelf doen. Wel behoefte aan eerste fase (koppelen 

aan handelsmissie en gemeenschappelijke diensten) 

c. NDL heeft geen of beperkt aantal leden die in ICT en dienstverlening actief zijn. Dit verhaal 

moet ook door NDL verteld worden.  

d. NFIA, NDL en Dinalog ontwikkelen een logistics library voor buitenland promotie. Deze is 

in april 2016 operationeel. Bedrijven kunnen straks materiaal downloaden, bijv basisplaatje 

van ketenregie. Hiervoor zoeken naar cases en testimonials van bedrijven en deelpropositie 

ICT toevoegen. 

8. Hoe onderscheid aan te brengen met standaard aanbod van 3PL’s? Voor werving bedrijven uit het 

buitenland van belang dat NDL inzicht heeft in de diensten van ICT bedrijven. 3PL gaat meer de rol 

van verlader spelen (inkoop transport) bovenop bijv eigen warehouse. 
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1. Meer logistieke activiteiten 
buitenlandse bedrijven in 

Nederland van 60  100 

in 2020

2. Meer overslag/transport/ 

ketenregie goederen via 
Nederland  nu 1,7 

miljard ton, NL verdient ca. 

3.000 Euro bij openmaken 

container

3. Meer export logistieke 

diensten en kennis naar 
buitenland

Aantal nieuwe logistieke ladingen/contracten in Nederland

Logistieke landingen/contracten buitenlandse verladers, registratie door NDL 

Bron: NDL 2008-2014

Topsector Logistiek: internationalisering

Buitenlandpromotie Export kennis&kunde

Export van logistieke kennis en kunde: Alle diensten op het 
gebied van supply chain management, logistiek en transport die Nederlandse
ingezetenen voor ingezetenen van een andere economie verrichten. 

Buck Consultants International, 2015

Agenda

1 Export logistieke diensten en kennis

2 Export logistieke diensten en kennis:  kansen en cases 

3 Onze vragen aan u: discussie

Export van logistieke diensten/kennis

Vier verschijningsvormen Export van diensten (WTO/CBS statistieken)

Logistieke dienst Omschrijving Rol NL Aandeel

1. Grensoverschrijdende 

handel in dienst/kennis

Nederlandse dienstenexport

• Transport door NL vervoerder voor 
klant in buitenland

• Planning door NL ketenregisseur voor 

klant in buitenland

NL 

dienstverlener 
niet in buitenland

34%

2. Consumptie dienst/kennis 

in NL door buitenland

Consument komt naar NL

• USA verlader stuurt manager naar NL 
die bedrijf voor EDC inhuurt 

• Buitenlandse student aan NL 

onderwijsinstelling

5%

3. Commerciële 

aanwezigheid

• Levering dienst/kennis door vestiging 

NL organisatie in buitenland 

NL 

dienstverlener 
wel in buitenland

59%

4. Aanwezigheid natuurlijk 

persoon

• Levering dienst/kennis door 

Nederlander in buitenland: adviseur.
Expat

2%
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Export logistieke diensten/ kennis: de cijfers

Aandeel Logistieke diensten: 23% van totale dienstenexport NL

© Buck Consultants International, 2015
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Export logistieke diensten: kansen

© Buck Consultants International, 2015

Kansen voor vergroten 

waarde op twee vlakken:

1. Verbreding: Hoe kunnen 

we bestaande diensten op 

meer markten aanbieden? 

 bijv. export op meer 

markten

2. Verdieping:  Hoe kunnen 

we via innovatie/nieuwe 

diensten nieuwe klanten 

aanboren?

1 Buurlanden

2 EU/USA/Japan

3 Opkomende markten

Topsector: Kansen voor export

Actielijnen Kansen grotere export logistieke diensten 

• Synchromodaal

Transport

Uitbreiding synchromodale netwerken naar EU (bijv. EGS van 

ECT)  export logistieke diensten mogelijk op meerdere vlakken

• Servicelogistiek Diensten op 4 vlakken

• NLIP Verkoop diensten en bevordering  consumptie buitenland in NL

• Trade compliance 

& border mngt.

Bevordering Consumptie Buitenland in NL 

• 4C Ketenregie  diensten op 4 vlakken

• Human Capital Bijv. onderricht buitenlandse studenten 

• Supply Chain 

Finance

Diensten op 4 vlakken

• Stadslogistiek Verkoop logistieke diensten

• Eenvoudig

wet/regels

Bevordering Consumptie Buitenland in NL 

Conclusie: Vaak combinatie van verschijningsvormen Logistieke diensten

© Buck Consultants International, 2015

Case Retail Control Tower

Export logistieke diensten voor 

samenwerking in de 

filiaalbevoorrading:

 Ontwikkeling technologie 

(dienst 1)

 Toepassing voor Nederlandse 

winkelbedrijven, 

leerervaringen exporteren 

(dienst 2) 

 Platform exporteren en 

benutten voor organisatie 

ketens in buitenland (dienst 3)

© Buck Consultants International, 2015

Case Formaat XL

Samenwerkingsmodel 

lengtedistributie:

 Vermarkten platform voor 

samenwerking (dienst 1)

 Toepassing voor buitenlandse 

klanten, leerervaringen 

exporteren (dienst 2) 

 Platform exporteren en 

benutten voor organisatie 

ketens in buitenland (dienst 3)
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Export logistieke diensten op 

meerdere vlakken:

 Optimalisatie distributienetwerk 

Coca-Cola in NL (dienst 2) en 

andere landen (dienst 1), 

ondersteund door commerciële 

aanwezigheid (dienst 3) en inzet 

van experts (dienst 4)

Groei export logistieke diensten over 

meerdere jaren: nieuwe producten en 

nieuwe markten

Case ORTEC ICT diensten

© Buck Consultants International, 2015

 Heeft u een interessante case export logistieke diensten die we in onze 

werkzaamheden kunnen meenemen?

 Welke kansen (en struikelblokken) ziet u  voor vergroten Export van 

Logistieke diensten/kennis in komende jaren? 

 Welke land(en) zijn voor u nu het belangrijkst voor de export van logistieke 

diensten, en waar ziet u potentie?

Vragen/ discussie

© Buck Consultants International/ TKI Dinalog, 2015


