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Dutch Way in Logistics Network 
 
1. Achtergrond 
 
Om de Nederlandse logistieke sector haar toppositie te laten behouden in (1) de afwikkeling van 
goederenstromen (2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en 
3) als land met een aantrekkelijk innovatie en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke 
bedrijfsleven is de e topsector Logistiek een internationaliseringsoffensief gestart om meer toegevoegde 
waarde te creëren voor de BV Nederland.  
 
Als onderdeel van dit internationaliseringsoffensief is het programma 'Buitenlandpromotie' gestart in 2015.  
De eerste activiteiten waren veelal gericht op het verkennen en in kaart brengen van de activiteiten, 
partijen en behoeften van spelers in Nederland. Hiervoor ligt nu een goede basis met de proposities en het 
opgebouwde netwerk van bedrijven en kennisinstellingen, welke op specifieke onderwerpen (zoals supply 
chain finance en innovators) uitgebreid kan worden. Daarna was er logischerwijs de behoefte om meer 
focus te leggen op het ontwikkelen van specifieke activiteiten en netwerken in het buitenland. 
 
Nuffic is binnen dit kader onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het ambassadeursnetwerk 
voor kennisoverdracht en buitenlandpromotie: “Dutch Way in Logistics Network”. Dit netwerk is op 1 
december 2016 gelanceerd onder de naam “Holland Alumni Logistics Chapter”. Voor deze naam voor het 
netwerk in plaats van “The Dutch Way in Logistics Network” is gekozen omdat de term “Dutch way” niet 
overal in het buitenland goed valt, met name in voormalig koloniale gebieden omdat ‘”The Dutch Way” een 
bepaalde vorm van dominantie impliceert.  
 
In de aanloop naar de lancering van dit Holland Alumni Logistics Chapter, voerde Nuffic een 
marktverkenning uit. Deze verkenning had als doel het verkrijgen van meer inzicht in de huidige aantallen 
internationale studenten in logistieke opleidingen in Nederland en de huidige aantallen internationale 
logistiek alumni in de database van het bestaande Holland Alumni network. Daarnaast bestond de 
verkenning uit het doen van navraag bij medewerkers van Nederlandse hoger onderwijs instellingen die 
werkzaam zijn op het gebied van international alumni relations en bij collega’s van de Netherlands 
Education Support Offices (Neso) naar hun wensen en behoeften met betrekking tot het Chapter. De 
uitkomsten van deze marktverkenning zijn terig te vinden in Deliverable 3F. 
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2. Doelstellingen en planning 
 
Na uitvoering van bovenstaande marktverkenning zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 

 Verkenning naar meest geschikte online kanaal om netwerk actief te maken 

 Analyse en ontwikkeling van format om netwerk wereldwijd actief te maken 

 Promoten van events via kanalen Nederlandse hoger onderwijsinstellingen om een grotere massa 

logistiek alumni te bereiken en hiermee ook het ledenaantal voor het Holland Alumni Logistics 

Chapter te vergroten 

 Uitvoering van een launch event in Brazilië inclusief het generen van media-aandacht 

 Ontwikkeling en overdracht format voor Holland Alumni Logistics Chapter naar andere landen 

 Uitrol Holland Alumni Logistics Chapter (in Brazilië) voor komende jaren 

 
3. Activiteiten in 2016 en 2017 
 
Onderstaand worden de diverse activiteiten uiteengezet die Nuffic in 2016 en 2017 uitvoerde om de 
Nederlandse logistieke sector onder de aandacht te brengen van internationale studenten en alumni. 
 

 NL4talents op 23 november 2016, Rotterdam, Nederland 

 Launch meeting HALC: Dutch Sector Dialogue Logistics op 1 december 2016, São Paulo, Brazillië 

 Klankbordgroep Alumni Officers op 15 december 2016, Den Haag, Nederland 

 Extra activiteit: Dutch-Russian business forum on Maritime Logistics op 15 maart 2017, Sint 

Petersburg, Rusland 

In onderstaande paragrafen staan deze activiteiten in meer detail beschreven. 
 
3.1 NL4talents 
 
Op 23 november 2016 vond het event nl4talents – Stay in touch with the Dutch plaats bij de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam. Deze dag stond geheel in het teken van internationale studenten en hun kansen 
op de (Nederlandse) arbeidsmarkt. Naast een plenair ochtend en middag programma, konden de 
studenten workshops en presentaties bezoeken. Waar de workshops inspeelden op vaardigheden die de 
intrede tot de arbeidsmarkt versoepelen, stonden bij de presentaties de topsectoren centraal. 
 
De presentatie van Liesbeth Staps (TKI Dinalog) over de logistieke sector in Nederland en de wereldwijde 
impact van Nederlandse logistieke diensten was druk bezocht. Niet enkel studenten met een achtergrond 
in de logistiek waren aanwezig, ook veel finance studenten en studenten met een technische studie 
bezochten de presentatie. Dit onderstreepte het multidisciplinaire karakter van de logistieke sector in 

Nederland en overal ter wereld. Samenwerking tussen 
verschillende werkvelden was een centraal onderwerp in 
deze interactieve bijeenkomst. 
 
Daarnaast was de logistieke sector vertegenwoordigd op 
de informatiemarkt. Jong Logistiek Nederland (JLN) 
kreeg met hun stand de kans om diverse internationale 
studenten (alumni-to-be) te spreken over het bestaan 
van hun organisatie en de logistieke sector in 
Nederland. 

 
Afbeelding: Overzicht van de plenaire zaal tijdens nl4talents 
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3.2 Dutch Sector Dialogue Logistics & launch meeting Holland Alumni Logistics Chapter 
 
Op donderdag 1 december 2016 vond in São Paulo de allereerste Dutch Sector Dialogue op het gebied 
van logistiek plaats. Het event werd georganiseerd door Nuffic in samenwerking met de Nederlandse 
Ambassade in Brasilia en de Nederlandse Kamer van Koophandel in Brazilië ‘Dutcham’. Tijdens het event 
is het Holland Alumni Logistics Chapter gelanceerd dat wereldwijde kennisdeling tussen internationale 
alumni van Nederlandse instellingen over de logistieke sector tot doel heeft. 
 
Het concept ‘Dutch Sector Dialogue’ is ontwikkeld door Nuffic Neso Brazil en de Nederlandse ambassade 
in Brazilië. Het event verbindt de doelstelling van de ambassade om branchegerichte 
netwerkbijeenkomsten voor Nederlandse bedrijven te organiseren met de doelstelling van Nuffic Neso 
Brazil en het project ‘Buitenland promotie logistiek‘ om alumni in contact te brengen met bedrijven.  
 
Het programma bestond uit een lezing gevolgd door een discussie en een netwerkborrel. De lezing werd 
gegeven door Fabio Luiz Lima de Freitas, Director of the Concessions Department of the Ministry of 
Transport, Ports & Civil Aviation en Diogo Piloni e Silva, Director Articulation of Public Policy of the Public 
Private Partnerships Secretary en ging over publiek-private investeringsprojecten die de komende jaren 
aanbesteed worden, zoals de ontwikkeling van vliegvelden, havens en wegen. 
 
De keuze voor de stad São Paulo is een strategische keuze vanwege de aanwezigheid van Nederlandse 
en Braziliaanse logistieke bedrijven. De doelgroep van het event was Holland Alumni met een logistieke 
achtergrond en vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven. In totaal waren 32 deelnemers aanwezig 
waarvan 8 Holland Alumni en 24 vertegenwoordigers van bedrijven en relevante overheidsorganisaties. Na 
afloop van de lezing was er ruimschoots de tijd voor een discussie met de sprekers waar de 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en ook de Holland Alumni graag gebruik van maakten. Vanwege 
de grote hoeveelheid vragen duurde de discussie langer dan gepland en ging deze door tijdens de 
netwerkborrel. In totaal duurde het event 4 uur van 18.30 - 22.30 uur. 
 
De eerste feedback van de deelnemers en organisatoren was positief. De Kamer van Koophandel en 
ambassade en consulaten willen het concept ‘Dutch Sector Dialogue’ in de komende jaren voortzetten, 
zowel op het vakgebied logistiek als ook op andere vakgebieden. Het volgende logistieke event zal 
georganiseerd worden rondom het Intermodal congres in São Paulo van 4 tot 6 april 2017. 
 

    
Afbeelding 1 (vlnr) Paul Zwetsloot - Deputy Head of Mission at Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Brazil, 
Ellen Bijlsma - director Nuffic Neso Brazil, Hans Mulder - managing Director - Dutch Brazilian Chamber of Commerce, 
Jörgen Leeuwestein - Senior Economic Officer at Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Brazil, Fabio Luiz 
Lima de Freitas, Director of the Concessions Department of the Ministry of Transport, Ports and Civil Aviation and 
Diogo Piloni e Silva, Director Articulation of Public Policy of the Public Private Partnerships Secretary. 
 
Afbeelding 2: Overzicht van de bijeenkomst 

 
 
 
  

http://www.intermodal.com.br/en/
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3.3 Klankbordgroep Alumni Officers Nederlandse Hoger Onderwijsinstellingen 
 
Tweemaal per jaar nodigt het Holland Alumni netwerkteam de Alumni Officers van Nederlandse Hoger 
onderwijsinstellingen uit voor een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst, worden de instellingen 
geïnformeerd over de stand van zaken van het Holland Alumni programma en krijgen ze de kans om 
ervaringen te delen. 
 
Tijdens de laatste bijeenkomst bij Nuffic in Den Haag, op 15 december jl, was het vormen van thematische 
Chapters een belangrijk gespreksonderwerp. In een interactieve sessie van drie uur is uitgebreid de 
lancering van het Holland Alumni Logistics Chapter in Brazilië besproken. Het logistieke chapter kan als 
voorbeeld dienen, maar daarnaast is er mogelijkheid voor instellingen om zelf er aan bij te dragen. In totaal 
waren er 13 deelnemers, van in totaal 9 instellingen. 
 
 
3.4 Dutch-Russian business forum on Maritime Logistics 
 
On the 15th of March 2017 Netherlands Alumni Network in Russia (NANR), Nuffic Neso Russia, the 
Netherlands Consulate-General in St. Petersburg and the Logistics Museum hosted a joint Russian-Dutch 
business forum on logistics with a special focus on maritime coordination.  
 
It was an informational and networking event for Netherlands Alumni Network in Russia (NANR) members, 
representatives of Dutch and Russian companies, graduate students of the relevant faculties of St. 
Petersburg universities, who are working or studying in the fields of Logistics and Transport. The forum 
aimed to introduce Russian students to regional logistics and transport companies, as well the main trends, 
developments and challenges of the industry.  It supported the exchange of knowledge and experience 
and fostered communication between the expert communities of Russia and the Netherlands and Russian 
higher education. 
 
The event consisted of three parts: 
1. A tour at Logistics Museum, the first museum of its kind in Russia. Its exhibits cover the entire 

distribution chain from production to the end consumer. You will learn about the history of production, 
storage, processing and cargo transport along with the modern state of the industry and its prospects 
for development. 
 

2. Presentations on the trends and developments in the industry: 

 Jaap van Vreden, Procurement Director at Lenta hypermarkets: «Managing the supply chain 
platform from source to store 

 Henri Kats, Business Manager Chemicals at Groningen Seaports: «Economic Growth is Green 

 Natasha Lutovinova, Logistics Lecturer at the Academy for Urban Development, Logistics and 
Mobility of Breda University of Applied Science:  «Perspective Developments in Maritime Logistics  

 Mr. Daniel Pershin, Marketing Manager at Solvo: «How modern information technology helps 
boosting efficiency of maritime logistics from the terminal operator’s perspective 

 
3. Informal networking. 

 More than 100 people attended this event, including participants from ITMO University, State 
University of Aerospace Instrumentation, Admiral Makarov State University of Maritime and Inland 
Shipping, State University of Civil Aviation, etc.; 

 6 NANR (alumni) members; 

http://www.logistics-museum.ru/en/
http://en.ifmo.ru/en/
http://suai.ru/
http://suai.ru/
http://gumrf.ru/en/
http://gumrf.ru/en/
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 80+ representatives of Russian and Dutch Logistics and 

Transportation companies of the North-Western region (for 

example, Lenta, Solvo, Maers, Morstroytechnologia, Sea 

Port of St. Petersburg, etc.). 

Afbeelding: Compilatie van foto’s van het event 
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4. Aanbevelingen 
 
Naar aanleiding van de talloze gesprekken die wij voerden tijdens de georganiseerde evenementen rond 
het thema ‘Dutch way in Logistics’ met studenten, alumni, hoger onderwijs instellingsmedewerkers, 
bedrijfsvertegenwoordigers, vertegenwoordigers van Nederlandse ambassades, consulaten en Kamers 
van Koophandel en Nuffic collega’s in binnen- en buitenland die in het buitenland veel met alumni werken, 
kwamen een aantal duidelijke aandachtspunten en adviezen naar voren. Deze kunnen - waar mogelijk – 
verder worden uitgewerkt in het nieuwe werkplan 207-2018. Hieronder een opsomming van deze punten. 
 

 Signaleren van ontwikkelingen op het gebied van logistiek in lokale markten alsmede Nederlandse 

inspanningen vanuit andere kanalen (zoals in Vietnam) en daarop inspelen met eigen of 

gezamenlijke evenementen. 

 Aanhaken bij bestaande activiteiten Nuffic: waar mogelijk Logistiek als thema inbedden in reguliere 

Nuffic bijeenkomsten, activiteiten en evenementen. 
 Aanhaken bij al bestaande activiteiten voor logistiek studenten in Nederland: we gaan graag in 

gesprek met Jong Logistiek Nederland om de mogelijkheden voor het gezamenlijk organiseren 

van evenementen in Nederland. Tevens kijken we zelf naar mogelijkheden een evenement te 

organiseren voor logistiek studenten aan het eind van hun studieperiode logistiek in Nederland om 

hen vast op een positieve wijze in contact te brengen met Nederlandse logistieke bedrijven. 

 Alumni aan laten sluiten bij Nederlandse handels- en onderwijsmissies, bijv. door hen uit te 

nodigen voor een netwerkreceptie en/ of door een presentatie te laten geven   

 Uitbouwen van het online Holland Alumni Logistics Chapter met ervaringsverhalen van alumni in 

de logistieke sector in Nederland en in het buitenland en evenementen op logistiek gebied in 

binnen- en buitenland, van Nuffic en andere Nederlandse partners (kennisinstellingen en 

bedrijven) maar ook van toonaangevende buitenlandse partijen. 

 Face-to-face ontmoetingen om kennis te delen en contacten op te doen blijken nog altijd zeer 

nuttig en een mooie aanvulling op een online netwerkomgeving, We raden dan ook aan om ook in 

periode 207-2018 een aantal evenementen te organiseren in diverse landen waarvan onze Neso-

collega’s aangeven relevante mogelijkheden te zien, zoals Vietnam, Rusland, Brazilië, Indonesië 

maar zeker ook in  Nederland zelf.  
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Bijlagen 
 

I. NL4talents 

II. Dutch Sector Dialogue Logistics & Lancering Holland Alumni Network Logistics 

III. Klankbordgroep Alumni Officers Nederlandse Hoger Onderwijsinstellingen 

IV. Dutch-Russian business forum on Maritime Logistics  
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I Bijlagen NL4talents 
 
Uitnodiging  
 

 
 

Handtekeningenlijst  
  (de niet-studenten) 
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Programma  

Woensdag 23 November 2016, Rotterdam, Nederland 

10.00 - 10.25 Opening ceremony 

 Freddy Weima, Director-general EP-Nuffic, 

 Kristel Baele, President of the Executive Board of Erasmus 
University Rotterdam 

10.25 - 10.45 A fun foreigner’s view on Dutchness - Colleen Geske, founder Stuff Dutch 
People like  

10.45 - 11.15 Networking break - Business & Info Desks incl. Jong Logistiek Nederland 

11.15 - 12.15 Parallel sessions round 1 - Improve your skills workshops 

12.15 - 13.30 Lunch break - Business & Info Desks incl. Jong Logistiek Nederland 

13.30 - 14.10 Alumni Live on Stage: 

 Nancy Atieno Onyango - This is Africa/RNW Media 

 Juliana Marques - Philips 

 Jan-Paul Vegt - G&D Europe 

14.10 - 15.00 Networking break - Business & Info Desks incl. Jong Logistiek Nederland 

15.00 - 16.00 Parallel sesions round 2 

 ‘Small country, big impact’-presentations by various Dutch 
internationally oriented organisations on different themes: water, 
logistics, agri&food, tech & cleantech, tech & aerospace, finance & 
consulting, government, education & research, emancipation, start-
ups & scale-ups 

 Pitch your business idea during ‘Get in the Ring’ by Erasmus Centre 
for Entrepreneurship 

16.00 - 17.30 Networking drinks - Business & Info Desks incl. Jong Logistiek Nederland, 
Coach Café, CV checks and Holland Alumni Career Café 

  

https://www.hollandalumni.nl/news-events/nl4talents/programme-1/workshops-round-1-improve-your-skills
https://www.hollandalumni.nl/news-events/nl4talents/programme-1/workshops-round-2
https://www.hollandalumni.nl/news-events/nl4talents/programme-1/get-in-the-ring
http://ece.nl/
http://ece.nl/
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II Bijlagen Dutch Sector Dialogue Logistics and Launch Holland Alumni Logistics Chapter  
 

 
Uitnodiging  
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Handtekeningenlijsten 
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Handtekeninglijsten (vervolg) 
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Programma 
 
Donderdag 1 december, São Paulo, Brazilië 
 

18.30 - 19.00 Registratie 

19.00 - 19.05 Opening & welkomstwoord 

 Paul Zwetsloot, plaatsvervangend Chef de Poste & hoofd 
economische zaken Nederlandse ambassade in Brasília, Paul 
Zwetsloot  

18.05 - 19.15 Introductie Holland Alumni network en lancering Holland Alumni Logistics 
Chapter 

 Ellen Bijlsma, Directeur Nuffic Neso Brasil 

19.15 - 20.00 Presentaties inzake publiek-private investeringsprojecten die de komende 
jaren aanbesteed worden, zoals de ontwikkeling van vliegvelden, havens en 
wegen 

 Fabio Luiz Lima de Freitas, Director of the Concessions Department 

of the Ministry of Transport, Ports & Civil Aviation 

 Diogo Piloni e Silva, Director Articulation of Public Policy of the 

Public Private Partnerships Secretary  

20.00 - 20.30 Discussie 

20.30 - 21.30 Borrel en netwerkmoment 
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III Bijlagen Klankbordgroep Alumni Officers Nederlands Hoger Onderwijsinstellingen  
 

Uitnodiging  
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Handtekeningenlijst 
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Programma  
 
Donderdag 15 december 2016, Den Haag, Nederland 
 

13.30 - 14.00 Registratie 

14.00 - 14.30 Opening & Update Holland Alumni Programme 

 Suzanne Körmeling, programmamanager Holland Alumni 
Programma 

14.30 - 15.15 Sharing experiences carrousel 

 Thematic networks: agri & food, water & logistics 

 Ambassador programma’s & volunteer management 

15.15 - 15.30 Koffiepauze & presentatie after movie NL4talents 

15.30 - 16.15 Update thematische netwerken: Agri & Food and Logistic incl launch 
Holland Alumni Logistics Chapter 

 Noor Groenendijk, Elsien Rauws & Karen de Man, projectleiders 

thematische netwerken 

16.15 - 17.30 Borrel en netwerkmoment 
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IV Bijlagen Russian-Dutch business forum on Maritime Logistics 
 
 
Uitnodiging  

Russian-Dutch business forum on Maritime Logistics 

Event details 

When 
Mar 15, 2017  
from 03:30 PM to 09:00 PM  

Where 
Logistics Museum and residence Dutch Consul-General 
St Petersburg, Russia  

Contact Name Anna Agalstova  

Event organiser NANR  

More information http://nanr.ru/events/event/55-russian-dutch-business-forum-on-maritime-logistics  

Target groups Holland Alumni in Russia 

Add event to calendar 
vCal 

iCal  

 

NANR, the Netherlands Consulate-General in St. Petersburg and the Logistics Museum would like 
to invite you to a joint Russian-Dutch business forum on logistics with a special focus on maritime 
coordination.  

It is an informational and networking event for NANR members, representatives of Dutch and Russian 
companies, graduate students of the relevant faculties of St. Petersburg universities, who are working or 
studying in the fields of Logistics and Transport.  

We will take a tour of the Logistics Museum, the first museum of its kind in Russia. Its exhibits cover the 
entire distribution chain from production to the end consumer. You will learn about the history of 
production, storage, processing and cargo transport along with the modern state of the industry and its 
prospects for development.   

After our tour we will continue on to the residence of the Dutch Consul General where representatives of 
Dutch and Russian logistics and transport companies will discuss the current challenges and possibilities 
of this industry. There will be opportunities for networking with professionals in this field later in the 
evening.  

Programme 

15.30 – 17.00 – Logistics Museum tour 
17.00 – 17.30 – Bus transfer to the residence 
17.30 – 18.00 – Welcome tea and coffee 
18.00 – 19.30 – Business presentations 
19.30 – 21.00 – Networking event   

Participation in this event is free of charge but advance registration is required as the number of 
participants is strictly limited. You can join the event either from the beginning, or at 17:30.  
 

mailto:aagaltsova@nesorussia.com
http://nanr.ru/events/event/55-russian-dutch-business-forum-on-maritime-logistics
https://www.hollandalumni.nl/news-events/events/russian-dutch-business-forum-on-maritime-logistics/vcs_view
https://www.hollandalumni.nl/news-events/events/russian-dutch-business-forum-on-maritime-logistics/ics_view
http://www.logistics-museum.ru/en/
https://www.hollandalumni.nl/news-events/events/russian-dutch-business-forum-on-maritime-logistics/vcs_view
https://www.hollandalumni.nl/news-events/events/russian-dutch-business-forum-on-maritime-logistics/ics_view
https://www.hollandalumni.nl/news-events/events/russian-dutch-business-forum-on-maritime-logistics/image/image/image_view_fullscreen
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Handtekeningenlijsten 
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Programma  
 
Woensdag 15 maart 2017, Sint Petersburg, Rusland 

15.30 – 17.00 – Logistics Museum tour 

17.00 – 17.30 – Bus transfer to the residence 

17.30 – 18.00 – Welcome tea and coffee 

18.00 – 19.30 – Business presentations 

19.30 – 21.00 – Networking event   

 


