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Achtergrond 

Het onderscheidend vermogen van Nederland en de verwachte groei van export van logistieke kennis 

en kunde komt met name van de vervoersondersteunende en kennisgedreven diensten. Derhalve is 

een groep zogenoemde ‘innovators’ geïdentificeerd en gesprekken aangegaan met betrekking tot hun 

ontwikkelingen en behoeften. 

 

Innovators market intelligence 

Er is onderscheid gemaakt tussen de verschillende kennisgebieden en categorieen. Teven sis geput 

uit het incubator programma van Dinalog, waarbij ook leveranciers voor producten voor de supply 

chain zijn meegenomen. Een groep ICT bedrijven is in een andere activiteit in het kader van de 

buitenlandpromotie benaderd, waarna follow-up zal plaatsvinden specifiek op de innovator market 

intelligence om doublure te voorkomen.  

 

Er is een longlist van bedrijven gemaakt, die nog continu wordt aangevuld en aangepast. Aanzet: 

 

 

XXL Care www.xxlcare.eu direct levering van fabrikant grote producten

ChainBalance www.chainbalance.com SmartSupply software

Istia Software www.istia.nl Supply Chain cloud platform (TMS, WMS, OMS)

Sesam Solutions www.parcer.nl Parcer; de slimme brievenbus

Route42 www.route42.nl connected truck platform, incl gaming

Synple www.synple.eu Bundelingsplatform

Argusi www.argusi.org Advies SC optimalisatie en synergie

BoTemp www.botemp.nl mobiele koelinstallatie

IziMotive www.izimotive.nl automotive supply chain control tower

CheapCargo www.cheapcargo.com Prijsvergelijkings- en boekingsplatform

12return www.12return.nl Returns management

Radiz www.radiz.nl dodehoek oplossing obv radar

Blue Rock Logistics www.bluerocklogistics.com Simplifying Supply Chains, Freight Audit

Value Engineers www.value-engineers.eu e-CMR app (maakt gebruik van Transfollow?)

Amplio Futura www.mega-inliner.com inliner bulk containers

Parcel4Me www.parcel4me.nl onbemande pakketautomaat

Transsmart www.transsmart.nl multiplatform transportboekings-software

SendCloud www.sendcloud.nl verzendservice voor webshops

Advance Transport Items www.advancebv.nl pallet stapelaar

Tradecloud www.tradecloud.nl supply chain platform voor industrie en groothandel

Flinqer www.flinqer.com online platform voor financiele supply chain

Start2Stop www.start2stop.com brandstofbesparingssysteem

Gordian www.gordian.nl servicelogistieke dienstverlening

TransDocLink www.transdoclink.com on-line payment & cash management capabilities in combination with logistical tracking & service provisioning,

Maproloc www.maproloc.nl cargo picker

IDS www.idsnl.com 4PL control Tower platform

Simacan www.simacan.com control tower

Collibox www.collibox.com transportvergelijkingssite

Cchain Global www.cchainglobal.com Control&Compliance

TransFollow www.transfollow.nl Digitale vrachtbrief

BeScope www.bescope.eu voorraadfinancieringstool (NBK)
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Deze is aangevuld met logistiek dienstverleners, hiertoe is een aanzet in verkenning gemaakt middels 

een sessie op de Nationale Distributiedag.  

 

De gesprekken zijn gaande en worden waar mogelijk gecombineerd. Uit de gesprekken blijkt vooral 

de behoefte aan: 

 Uitwisseling van ervaringen 

 Hulp bij formuleren van de propositie 

 Etalage: 

o Gerichte introducties bij netwerk 

o Gerichte spreekmogelijkheden in het buitenland 

o Opname in proposities 

US Media Tour verslag 

 

In gesprekken met innovators, kwam met name naar voren dat ze behoefte hadden aan 

ondersteuning met een etalage voor hun diensten. De success stories bieden daarbij een podium. De 

innovators geven aan zelf het beste hun verhaal in detail te kunnen doen; success stories, 

introducties, ‘mentions’ helpen om het contact te laten ontstaan.  

Juist tijdens het onderzoek vond de US Media Tour op initiatief van NFIA US plaats, waarbij een 

achttal journalisten Nederland bezochten op het gebied van logistiek. Met de logistiek coordinator is 

ene extra programma onderdeel ingebracht voor de presentatie van innovatie, met innovatieve 

dienstverleners die juist aan het uitbreiden zijn en mogelijk ook in de Verenigde Staten kansen zien.   

 

De bezoekende journalisten: 
1. Dave Blanchard 

Senior Editor, IndustryWeek 

Editor-in-Chief, Material Handling & Logistics 

 

2. Harrison “Hank” Donnelly 

Correspondent, Freight Business Journal-North America (FBJNA) 
 

3. Patrick Dooley 
Publisher and Editor, Global Trade 

 

4. Mike Hockett 
Editor, Industrial Distribution 

 

5. Reynolds Hutchins  
Associate Editor, Journal of Commerce (JOC) 

 

6. George Lauriat 
Editor in Chief, American Journal of Transportation 

 

7. David Maloney 
Chief Editor, DCV 

Editor-at-Large, CSCMP's Supply Chain Quarterly 

 
8. Carrie Mantey 

Associate Editor, Supply & Demand Chain Executive 

 
  

http://www.industryweek.com/
http://mhlnews.com/
http://www.fbjna.com/
http://www.globaltrademag.com/
http://www.inddist.com/
http://www.joc.com/
https://www.ajot.com/
http://www.dcvelocity.com/
http://www.supplychainquarterly.com/
http://www.sdcexec.com/
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Programma:  

Datum: dinsdag 4 oktober 

Tijd: 08:30 – 9:30 

Locatie: Huis van de Logistiek, Heraclesstraat 6 - 5048 CG Tilburg- Industrieterrein Vossenberg 

 

 Introductie Liesbeth Staps, TKI Dinalog: innovatie en export van kennis in de topsector logistiek  

 Pitch: Stef de Bont, 12return 

 Pitch: Ben Vermin, ChainBalance 

 Pitch: Roger van Son, Transsmart  

 Afronding en informele uitwisseling met de journalisten 

  
 

Quote afsluiting: 

 
Connection in the supply chain and ICT is the backbone of our innovation as an Enabler for logistics 
which is in turn the Enabler for our trade and Economy. 
 
At a glance you have been introduced to innovative Solutions, for challenges in  
- returns management and circular supply Chains,  
- retail replenishment for  a sales revenue increase for fashion brands 
- and for the challenges that e-commerce is providing us by innovative Shipping Solutions. 
 
These smart logistics Solutions find their way in international supply Chains and international markets. 
They are just the tip of the iceberg, of the export of Dutch logistics knowledge and knowhow: which 
accounts for 34 billion euro's in export value. Which is 25% of the total of export of services of the 
Netherlands.  
 
With smart Solutions, based on innovative Vision from these entrepreneurs and smart knowledge and 
data capacity embedded in services and systems they Connect individual links in the supply chain with 
coordination and collaboration.  
From this introduction, I hope you will take away the innovative value of Holland Logistics.  

 

 
Met name in het informele gedeelte na de presentaties hebben de innovators nog veel 1 op 1 kunnen 

toelichten. Het is aan de journalisten en hun media of ze publiceren over de innovators die pitchten.   
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NDD verslag 

 

Om in gesprek te treden met innovatieve logistiek dienstverleners met betrekking tot hun export 

behoeften, maakten we gebruik van een workshop sessie op de Nationale Distributie Dag op 

donderdag 13 oktober in Tilburg; “Export van innovatieve diensten; van kans naar praktijk” met 30 

deelnemers. 

 

In een uur lichtten we de export van logistieke kennis en kunde toe en de exportmogelijkheden. Een 

viertal deelnemers leverden een waardevolle bijdrage door in te gaan op hun export activiteiten en 

ervaringen: 

 Wim Bosman - logistieke dienstverlening inclusief vervoersondersteunende activiteiten 

 Seacon Logistics - logistieke dienstverlening inclusief vervoersondersteunende activiteiten 

 Slimstock – logistieke voorraadplanning software 

 NHTV – onderwijsdiensten, New Ways bundelings dienstverlening 

Tijdens de discussie werd afgesproken om verder te spreken met partijen over specifieke (collectieve) 

ondersteuning: Vanuit de topsector kunnen groepen van bedrijven ondersteund worden met 

bijvoorbeeld kansenkaarten per markt, uitwisseling van ervaringen, gezamenlijke beurspresentatie of 

bijeenkomsten in het buitenland. Tevens werden nuttige links naar 

exportondersteuningsmogelijkheden bij RVO, EP Nuffic en de Holland Logistics Library gedeeld 

middels een follow-up mailing.  
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