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Aan: Connekt 

Van: Peter Colon, Buck Consultants International 

Uitgevoerd in opdracht van Ministerie I&M via TKI Dinalog 

Datum: 11 december 2015 

Betreft: Buitenland Promotie Kennisexport bundeling van ladingstromen 

Project nummer: PTL08.006, Deliverable 2B 

Verslag SIG activiteiten platform oplossingen, tbv dinsdag 8 december 2015 
 

BCI en Dinalog hebben een Special Interest Group samengesteld van bedrijven en organisaties die 

actief zijn als (logistiek) platform of een bijdrage leveren aan de uitrol van deze platforms. In tabel 1 

zijn de organisaties opgenomen die voor deelname aan deze SIG zijn benaderd. 

 

 

Tabel 1 Deelnemers Special Interest Group Platforms  

Organisatie Contactpersoon Functie 

Cargonaut Lex Werkhoven Managing director 

European Gateway Services Paul Ham Managing Director 

Hubways Henny van Hamersveld Managing director 

Inland Links Roy van den Berg Business Developer Port of Rotterdam 

NLIP Michiel Haarman Programma manager 

Portbase Iwan van der Wolf Managing director 

Bargelink Axel Goetze Directeur 

 
In deze SIG werken platforms samen met collega-logistieke platforms is onderdeel van de impuls die 

de Topsector Logistiek wil geven aan het in kaart brengen van huidige en toekomstige kansen voor de 

export van logistieke diensten en kennis op het terrein van ketenregie en achterlandlinks via logistieke 

platforms. Hierbij wordt stilgestaan bij de landen waar de deelnemers de meeste kansen zien en de 

struikelblokken die zij hierbij tegenkomen. Doel is daarnaast om informatie te verzamelen om in 2016 

een actieplan op te stellen voor de export van logistieke diensten en kennis en zo voorbereidingen 

treffen voor een gezamenlijke propositie van het Nederlandse bedrijfsleven op buitenlandse markten. 

 

Medewerkers van BCI hebben in oktober en november alle betrokkenen persoonlijk benaderd om de 

interesse in deze SIG te peilen en de mogelijkheden voor de organisatie van een SIG door te nemen. 

Daarbij zijn twee mogelijke data voor de bijeenkomst voorgelegd, 18 november en een 

ontbijtbijeenkomst op 8 december. In de contacten bleek dat de betrokken personen door 

agendaproblemen niet in staat waren om op de beoogde data een bijeenkomst bij te wonen. 

 

Wel hebben alle betrokkenen laten weten zeer geïnteresseerd te zijn in het initiatief en uitgesproken 

dat zij betrokken willen worden bij de verdere uitrol. Gezien deze positieve reacties is besloten om 

voor de workshop uit te wijken naar januari/februari 2016, omdat dan de agendaproblemen 

grotendeels opgelost moeten zijn. 

 

Wel zijn mede op basis van deze gesprekken de success stories van Hubways en European Gateway 

Services ontwikkeld ten behoeve van showcases voor de propositie. 
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