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Als boegbeeld van de Topsector Logistiek1,
waarin bedrijfsleven, overheid en wetenschap zijn
vertegenwoordigd, ben ik trots op wat er in de 
Topsector al is bereikt en kijk ik uit naar de 
innovatie van de komende jaren. Innovatie die nodig 
is om de economische toppositie van Nederland
te behouden, maar die ook bijdraagt aan een 
duurzame leefomgeving en betere benutting van 
infrastructuur en modaliteiten. Door in te zetten op 
de ontwikkeling van human capital en het verlagen 
van regeldruk vergroten we de aantrekkelijke positie 
van Nederland als vestigingsland.

Een voorbeeld van gerealiseerde innovatie: in totaal 
hebben verladers als Mars, Heinz, Bavaria en Aviko 
en vervoerders de afgelopen twee jaar meer dan 
tien synchromodale pilots uitgevoerd. In 2014 zijn 
130.000 TEU verplaatst van de weg naar andere 
modaliteiten. Een prachtig staaltje van vraagsturing 
in privaat-publieke samenwerking! En belangrijk om 
de groei van het transport in de komende jaren op 
te kunnen vangen. Deze groei kan niet alleen door 
het wegtransport worden opgevangen; ook de andere 
modaliteiten zullen meer moeten vervoeren (spoor, 
binnenvaart, short sea, buisleidingen).

Een ander voorbeeld van zo’n innovatie in de 
Topsector Logistiek is de ontwikkeling van
zogenaamde Cross Chain Control Centers (4C). In 
een 4C worden informatiestromen slim gekoppeld 
aan goederenstromen. Door deze gegevens uit te 
wisselen tussen verschillende logistieke ketens, 
kunnen productie, onderhoud en transport gezamen-
lijk (keten overstijgend) worden georganiseerd. Dat 
leidt niet alleen tot kostenbesparing, maar ook tot 
een betere bereikbaarheid en een duurzamere 
afwikkeling van goederenstromen. Onder andere 
Unilever, Nabuurs en SCA zijn betrokken bij het 
opzetten van een 4C.
Logistiek is enabler voor andere (top)sectoren. De 
Topsector Logistiek geeft hier invulling aan door 
crossovers met andere Topsectoren expliciet mee te 
nemen in de projecten: zo zijn Cross Chain Control 
Centers opgericht rond Agro/food en Chemie, en 
wordt in het project Agrologistiek binnen NLIP
gewerkt aan de integratie van Frugiventa en Port-
base. Ook werken we met hulp van de Creatieve 
Industrie veel met serious games. Daarnaast 
onderzoekt de Topsector Logistiek de gezamenlijke 
kansen met onder andere Topsector Tuinbouw en 
uitgangsmaterialen en de Topsector Water.

1 Voorwoord

1 Zie Bijlage 1 voor een definitie van Logistiek.
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Innovatie binnen de Topsector Logistiek betreft
voor een groot deel vernieuwing en verbetering
van dienstverlening en processen: hierbij speelt
de bereidheid en het vermogen om vanuit verschil-
lende perspectieven samen te werken binnen 
logistieke ketens een cruciale rol. Logistieke
innovaties zijn ook op een andere manier van
belang voor Nederland. Onze kennis van logistiek, 
innovatieve vervoersconcepten en ketenregie dragen 
eraan bij dat buitenlandse bedrijven zich in ons 
land willen vestigen. En het maakt logistieke kennis 
tot een waardevol exportproduct. Dit biedt (veelal 
hoogwaardige) arbeidsplaatsen. Ook daarom is het 
van belang om op logistiek gebied internationaal 
toonaangevend te blijven. 

Om aan te geven hoe we onze activiteiten
voortzetten, hebben we dit Meerjarenprogramma 
opgesteld. Hierin geven we aan op welke doelen 
we zullen sturen en welke activiteiten we daarvoor 
zullen ontplooien. Met extra aandacht voor zicht-
baarheid van logistiek door heldere communicatie. 

Kortom: uitdagingen genoeg, om als topsector
verdere stappen te zetten in de richting van onze 
gemeenschappelijke ambities en daarmee ons
steentje bij te dragen aan de economische 
uitdagingen en maatschappelijke vraagstukken
in Nederland! 

Het programma van de Topsector Logistiek is een 
open programma. U bent van harte uitgenodigd deel 
te nemen. Informatie over hoe dat kan, vindt u in 
Bijlage 2 en op www.topsectorlogistiek.nl.

Aad Veenman,
Boegbeeld Topsector 
Logistiek 
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2.1 Positionering

Dit document betreft het Meerjarenprogramma 
2016-2020 van het Topteam Logistiek. Het 
Meerjarenprogramma gaat in op de doelstellingen, 
Key Performance Indicatoren en streefwaarden die 
zijn gedefinieerd, de bijdrage aan maatschappelijke 
doelstellingen, de benodigde activiteiten, de 
begroting en de governancestructuur. Beschreven
zijn alle activiteiten die de Topsector Logistiek wil 
nemen om haar doelstellingen te realiseren: naast 
onderzoek ook activiteiten op het gebied van
implementatie en realisatie, Human Capital en 
Buitenlandpromotie. Alle projecten en programma’s 
van uitvoerende organisaties Connekt, Dinalog, NWO, 
TNO, NLR en het Ministerie van Economische Zaken 
zijn in dit Meerjarenprogramma gebundeld tot een 
integraal programma. In de begroting zijn alle midde-
len meegenomen. In de financiële tabel is expliciet 
aangegeven op welke acties het TKI actief is en via 
welke middelen.

Het Meerjarenprogramma 2016-2020 bouwt voort 
op het in 2014 opgestelde Meerjarenprogramma 
2015-2020. In het programma is de afgeronde her-
ijking van de Actieagenda ‘Partituur naar de Top’ van 
2015 verwerkt en de roadmaps zijn geüpdatet naar 
de realisatie van de afgelopen jaren. 

Ook is één van de streefwaarden aangepast naar de 
laatste inzichten van het CBS.

Op basis van dit meerjarenprogramma zullen de 
Kennis- en Innovatiecontracten (KIC) voor 2016-
2017 en 2018-2019 worden afgeleid, evenals het 
jaarplan dat jaarlijks bij het Ministerie van Infra-
structuur en Milieu (IenM) wordt ingediend. 
Afhankelijk van behaalde resultaten stuurt het 
Topteam Logistiek bij op de acties en verdeling 
van de middelen over de acties en de uitvoerings-
organisaties.

2.2 Governance

Het Topteam Logistiek is verantwoordelijk voor het 
(laten) uitvoeren van het Meerjarenprogramma 2016-
2020. Dat wil zeggen dat het topteam vaststelt 
welke acties tot het Meerjarenprogramma behoren, 
welke prioriteiten binnen de acties worden gesteld en 
- in overleg met de financiers - waar de beschikbare 
budgetten van de Topsector Logistiek aan worden 
besteed. 

De prioritering binnen de acties is gedelegeerd via 
inspiratoren uit het Topteam aan de betreffende 
Stuurgroepen. Het Topteam Logistiek en de 
Stuurgroepen zijn publiek-privaat ingericht.

2 Doelstellingen
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Meerjarenprogramma 2016 - 2020 Topsector Logistiek (verantwoordelijk: Topteam Logistiek)

UITVOERING 12 ACTIELIJNEN UITVOERING NIET-ONDERZOEKSDEEL UITVOERING ONDERZOEKSDEEL UITVOERING IenM
 
Stuurgroepen die opereren         Programma-secretariaat TKI Dinalog waarbij het Top- Ministerie van
onder directe aansturing van  team Logistiek fungeert als RvT. Infrastructuur en Milieu
het Topteam Logistiek.
 
1 NLIP X X 
2 Synchromodaal transport X X 
3 Trade Compliance en Border Management X X 
4 Stadslogistiek  X  
5 Cross Chain Control Centre (4C) X X 
6 Servicelogistiek  X 
7 Buitenlandpromotie  X  
8 Maatwerkaanpak regeldruk Logistiek   X
9 Human Capital Agenda  X X 
10 Supply Chain Finance (SCF) X X 
11 MIRT goederencorridorstudies   X
12 Samenwerking Nederlandse zeehavens   

De uitvoering van de Topsector Logistiek is langs 
drie kanalen georganiseerd: 
• Programmasecretariaat, uitgevoerd door Connekt, 

vooral gericht op experimentele ontwikkeling 
(pilots en demonstraties), uitrol en implementatie 
(eerder genoemd ‘niet-onderzoeksprojecten’)

• TKI Dinalog, uitgevoerd door Dinalog, TNO en 
NWO, gericht op onderzoeksprojecten van

 fundamenteel tot toegepast en experimenteel
• IenM is verantwoordelijk voor de uitvoering van 

twee acties, die op haar beleidsterrein liggen.

Het Bestuur en de Programma Commissie van het 
TKI Dinalog werkt het onderzoeksdeel van de acties 
eens per vier jaar uit in onderzoeksroadmaps, die 
het TKI beheert en op basis waarvan zij program-
meert, onder meer door het uitzetten van calls om 
nieuwe onderzoeksvoorstellen uit te vragen. De Raad 
van Toezicht van het TKI bestaat uit leden van het 
Topteam Logistiek. 

Het programmasecretariaat, TKI en IenM (als 
uitvoerder) rapporteren aan het Topteam Logistiek, 
maar zijn daarnaast verantwoordelijk voor rapportage 
direct aan de diverse financieringsbronnen.
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Het Topteam Logistiek bepaalt de inhoudelijke 
scope. Het Topteam Logistiek besluit over welke 
actielijnen worden uitgewerkt en of daaraan wel of 
niet een onderzoeksroadmap wordt gekoppeld.

2.3 Deelname van bedrijven

Bedrijven zijn leidend in de programmering in de 
Topsector Logistiek. In de governancestructuur is 
het bedrijfsleven stevig vertegenwoordigd, naast 
wetenschap en overheid. Veel bedrijven zijn reeds 
betrokken in projecten en activiteiten. Maar er is 
nog veel ruimte voor meer bedrijven om zich aan te 
sluiten. Dat kan door projectvoorstellen in te dienen 
op lopende uitvragen en calls bij het Programma-
secretariaat of bij het TKI Dinalog, maar ook door 
deelname aan discussies en bijeenkomsten, of
kennis te nemen van projectresultaten. Bijlage 2 
en www.topsectorlogistiek.nl geven meer informatie 
over manieren waarop bedrijven kunnen deelnemen 
aan de topsector. 

2.4 Ambitie en doelstellingen

De ambitie van de Topsector Logistiek is er voor 
te zorgen dat Nederland in 2020 een internationale 
toppositie heeft (1) in de afwikkeling van goederen-
stromen, (2) als ketenregisseur van (inter)nationale 
logistieke activiteiten, en (3) als land met een 
aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor 
het verladende en logistieke bedrijfsleven. 

Om deze ambitie waar te maken moet Nederland 
zich profileren op het gebied van de kennisinten-
sieve logistiek: het bedenken, ontwikkelen, demon-
streren en op grote schaal toepassen van nieuwe 
logistieke werkwijzen. Daarvoor heeft het Topteam 
Logistiek een samenhangende actieagenda 
opgesteld met drie hoofdthema’s: 

1 Nederland als één samenhangend logistiek
 systeem;
2 Ketenregie;
3 Innovatie- en vestigingsklimaat.

De volgende acties dragen bij aan het realiseren van 
de ambitie:

Thema 1 Nederland als één samenhangend
logistiek systeem
1 Neutraal Logistiek Informatie Platform;
2 Synchromodaal Transport;
3 Trade compliance en border management;
4 Stadslogistiek;

Thema 2 Ketenregie
5 Cross Chain Control Centers;
6 Service Logistiek;

Thema 3 Innovatie- en vestigingsklimaat
7 Buitenlandpromotie;
8 Maatwerkaanpak Regeldruk - Logistiek;
9 Human Capital Agenda;

Het Topteam Logistiek monitort daarnaast 
3 actielijnen
10 MIRT goederencorridor studies (Kernnetwerk);
11 Supply Chain Finance;
12 Samenwerking Zeehavens.

Ook wordt ruimte gehouden voor nieuwe onder-
werpen die zich in de loop van de tijd voordoen. 
Met de uitwerking wordt de vitale bijdrage van de 
Topsector Logistiek aan onze economie geopti-
maliseerd. Topsector Logistiek draagt op drie 
manieren bij: 1) door de toegevoegde waarde en 
werkgelegenheid in de logistieke sector, 2) als 
enabling functie voor import, export en ontwikke-
lingssamenwerking vanuit alle (top)sectoren en 
3) als belangrijke pijler onder het aantrekkelijke 
vestigings- en ondernemingsklimaat in Nederland.

Door dit Meerjarenprogramma uit te voeren kan 
Nederland de verwachte toekomstige groei van de 
goederenstromen duurzaam blijven accommoderen. 
Bovendien zorgt het Meerjarenprogramma voor 
nieuwe logistieke diensten met een hogere toe-
gevoegde waarde, een efficiëntere afhandeling
van goederenstromen, betere benutting van de
infrastructuur en een groter internationaal bereik. 
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2.5 KPI’s op programmaniveau

Op programmaniveau wordt gestuurd op een
maximale bijdrage van projecten en activiteiten aan 
de volgende KPI’s:
1 Extra omzet van nieuwe ketenregie activiteiten -
 in 2020 dragen Ketenregie activiteiten
 € 17,3 mrd. bij aan het BBP;
2 Aantal vrachtkilometers dat van de weg wordt
 gehaald - in het jaar 2020 wordt jaarlijks
 minimaal 85 mln vrachtwagenkilometers van
 de weg gehaald2;
3 CO2 besparing - in het jaar 2020 wordt 68.700 

ton CO2 bespaard of voorkomen;
4 Aantal bedrijven dat zich met logistieke of keten-

regie activiteiten vestigt in Nederland, dan wel 
logistieke activiteiten in Nederland laat uitvoeren 
of aansturen - in 2020 zijn 100 bedrijven en

 activiteiten naar Nederland gehaald (een stijging 
van 30% ten opzichte van 2012);

5 Uitstroom van gekwalificeerde professionals in
 de arbeidsmarkt met een logistiek opleiding en 

grondige kennis over de innovatiethema’s - in 
2020 is de instroom op HBO/WO niveau gestegen 
met 50% van 1400 personen (2010) naar 2100 
(2020);

6 Eerste positie in Europa op World Logistics
 Performance index (2020).

Voor KPI 1, KPI 4 en KPI 5 zijn nulmetingen
bekend (in 2010 respectievelijk 13,4 mld, 70 
bedrijven en 1400 personen). KPI 1 wordt tweejaar-
lijks bijgehouden in de monitor van Buck/TNO. Voor 
KPI 2 en KPI 3 wordt geen nulmeting gegenereerd, 
maar worden de resultaten per relevant project 
gemonitord en geaggregeerd naar programmaniveau 
voor de rapportage (de delta (∆) wordt bijgehouden). 
KPI 4 wordt jaarlijks bijgehouden door NFIA en 
NDL. KPI 5 wordt jaarlijks bijgehouden en gerappor-
teerd vanuit de Human Capital Tafel. KPI 6 wordt 
tweejaarlijks gemeten door de Wereldbank. De wijze 
van monitoring is vastgelegd in het document 
‘Topsector Logistiek KPI’s en Monitoring’.

In 2014 is door het CBS een berekening gemaakt 
van de ketenregieactiviteiten voor het jaar 2012. De 
activiteiten vertegenwoordigden toen een waarde van 
€ 14,3 mld. Ten opzichte van het jaar 2010 wijst 
dit op een groeipad dat, mits ongewijzigd, gaat
leiden tot het behalen van de targetwaarde voor 
KPI 1. De acties kennen tevens eigen KPI’s, waar op 
wordt gestuurd en gemonitord vanuit de inspiratoren 
en hun eventuele stuurgroepen. Deze zijn per actie 
weergegeven in de betreffende paragraaf. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van hoe de 
acties bijdragen aan de Streefwaarden.

Bijdrage acties aan Streefwaarde x = bijdrage, maar niet gekwantificeerd. Bij de beschrijving van een aantal actielijnen is een update 
opgenomen over de ontwikkeling van de KPIs voor die actielijn. 

 

 Bijdrage BBP Aantal wegtransport CO2 besparing CO2 besparing Uitstroom
 (Ketenregie) kilometers  in NL gekwalificeerde  
     studenten
NLIP x x x x 
Synchromodaal x 35 mln 18.700 x x
Trade compliance 138 mln   x x
4C 1,8 mrd 50 mln 50.000 x x
Service Logistiek x x x x x
Stadslogistiek x x x  x
SCF 1 mrd   x x
Kernnetwerk  x x x 
Buitenlandpromotie x   100 
Wet- en regelgev.  x x x 
Human Capital x x x x 2100
Streefwaarde 2020 17,3 mrd 85 mln 68.700 100 2100

2 Dit levert geen substitutie naar bestelwagens.
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2.6 Kritieke succesfactoren

De ambitie en streefwaarden van de Topsector 
Logistiek, zoals aangegeven in paragraaf 2.4 en
2.5, zijn uitdagend. Om alle doelstellingen, zoals
beschreven in het Meerjarenprogramma 2016 - 
2020 van de Topsector Logistiek te kunnen 
realiseren, zijn onderstaande kritieke succesfactoren 
(KSF) van toepassing:

Commitment
• Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen 

geven gezamenlijk voldoende en passend
 commitment in financiële zin en in mankracht.
• De overheid stelt de toegezegde middelen tijdig 

ter beschikking.
• Bedrijven en kennisinstellingen blijven bereid
 om mede te investeren. Zodoende wordt de
 noodzakelijke cofinanciering op de overheids-
 middelen gerealiseerd.
• Een gemeenschappelijke visie en inspirerend 

eindbeeld (stip op de horizon), op zowel program-
maniveau als per actielijn, is nodig om partijen 
in gezamenlijkheid in de goede richting te laten 
bewegen. Een inspirerend eindbeeld is nodig om 
stakeholders over de eigen grenzen te laten

 denken en opereren en in gezamenlijkheid naar 
een gedeeld resultaat toe te werken. 

Rolopvatting innovatieketen
• Het is van belang dat in de keten van fundamen-

teel onderzoek (TKI), toegepast onderzoek (TKI) 
en experimentele ontwikkeling (TKI Dinalog en 
Programmasecretatiaat) alle partijen met de 

 benodigde vrijheidsgraden kunnen opereren 
binnen de focus zoals gesteld door het Topteam 
Logistiek. Als het gaat om complexe projecten, 
open innovatie en fundamenteel onderzoek is het 
niet mogelijk om voorafgaand aan de start van 
activiteiten, alle uitkomsten in detail te kunnen 
voorspellen.

• Het TKI Dinalog en het programmasecretariaat 
Topteam Logistiek (Connekt) borgen de afstem-
ming met de stuurgroepen die onder rechtstreekse 
aansturing van het Topteam Logistiek opereren, 
voordat projecten worden geprogrammeerd. Zaken 
die een constructieve samenwerking in de weg 

staan worden tijdig gemeld aan het boegbeeld van 
de Topsector Logistiek en de voorzitter van het TKI 
Dinalog. 

• Topteam Logistiek zet blijvend in op de uitvoering 
van haar Meerjarenprogramma maar vervult

 parallel haar signalerende en agenderende rol 
binnen de Topsector Logistiek. 

Communicatie, valorisatie en kennisdisseminatie
• Brede toepassing van innovaties in de logistieke 

sector (én in relevante sectoren waarin verladers 
zitten) dient gefaciliteerd te worden door een 
combinatie van gerichte communicatie en een 
valorisatie- en disseminatieprogramma. Hierbij

 is ook een rol weggelegd voor de Logistieke Allian-
tie (LA) en de Kennisdistributiecentra (KDC).

• Een gestructureerde marktbenadering op
 programmaniveau, in samenhang uitgevoerd
 door het TKI Dinalog en het programma-
 secretariaat Topteam Logistiek (Connekt), 
 gericht op het betrekken van drie type bedrijven: 

1) innovatieve dienstverleners in de logistieke 
sector (koplopers), 2) innovatieve verladende

 bedrijven (leader firms) en 3) bedrijven met
 nieuwe logistieke concepten gebaseerd op ICT 

(smart enablers). 
• Communicatie: uitvoering van een Strategisch 

Communicatieplan. Daarbij worden best
 practices en leerervaringen vanuit andere
 Topsectoren betrokken. Commitment en bijdragen 

in de uitvoering door het programmasecretariaat 
Topteam Logistiek (Connekt), het TKI Dinalog en 
de Logistieke Alliantie (LA) is een voorwaarde.
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2.7 Maatschappelijke uitdagingen
en crossovers

De Topsector Logistiek is, uitgaande van een 
zogenaamde functionele benadering van logistiek, 
met een toegevoegde waarde van € 53,0 mld. en 
646.000 arbeidsplaatsen (BCI/TNO, 2012) van 
groot economisch belang voor Nederland en heeft 
als enabler een belangrijke functie voor alle andere 
(top)sectoren. In de functionele benadering van 
logistiek worden alle logistieke activiteiten in 
beschouwing genomen. Ook de activiteiten die 
binnen andere (top)sectoren zoals bijvoorbeeld 
chemie of agrofood plaatsvinden en de activiteiten 

die door anderen dan transporteurs en logistiek 
dienstverleners worden uitgevoerd (bijvoorbeeld 
door verladers, ICT bedrijven en terminaloperators). 
Het gaat hierbij niet alleen om fysiek transport en 
overslag, maar eveneens om hoogwaardige logistieke 
dienstverlening zoals ketenregie en service logistiek. 
Ook op dit laatste vlak onderscheidt Nederland
zich internationaal en dit is één van de redenen 
waarom logistiek één van de negen Nederlandse 
topsectoren is. 
De andere topsectoren zijn weergegeven in
onderstaande tabel, met steeds een overzicht van 
lopende cross-over activiteiten en verder potentieel 
voor gezamenlijke activiteiten. 

Topsector Lopende cross over activiteiten Potentieel

Agri & Food CCSLFFC Ketenintegratie in voedselketens
Chemie 4C4Chem Multimodaliteit in chemische sector
Creatieve Industrie  Inzet van sociale media in logistiek
Energie Design of LNG Networks,  Service logistieke toepassingen
 SSL for offshore wind farms 
High Tech  Elektrische voertuigen, autonome
  vrachtwagens, platooning, automatisering  
  in material handling
Life Sciences & Health (LSH) Zorg voor Logistiek, benchmarking model HAN Toepassing van logistieke optimalisatie op  
  zorgprocessen, Integratie van
  zorgactiviteiten en pakketbelevering aan  
  huis
Tuinbouw en uitgangsmaterialen Davinc3i, CCSLFFC Ketenintegratie in tuinbouw, innoveren met  
  MKB bedrijven
Water Slim data gebruik voor logistiek (binnenvaart)  Synchromodaal transport en het versterken  
  van het gebruik van water als vervoers-
  modaliteit en het combineren van
  maritieme en continentale stromen hierbij;  
  service logistiek en het onderhoud van  
  schepen; Effectieve Maritieme
  Infrastructuur in relatie tot de MIRT-
  goederencorridorstudies.
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2.8 Aansluiting bij Europese programmering 
(H2020)

Ten behoeve van het nieuwe onderzoeksprogramma 
Horizon 2020 (2014-2020, totaal budget € 80 
mld), heeft de Europese Commissie een nieuwe 
analyse gemaakt van maatschappelijke uitdagingen. 
Dit zijn: 
• Gezondheid, demografische verandering en
 welzijn; 
• Voedsel veiligheid en duurzame voedsel-
 voorziening; 
• Veilige, schone en efficiënte energie;
• Slim, groen en geïntegreerd transport; 
• Klimaat, milieu en gebruik van grondstoffen; 
• Europa in een veranderende wereld - een inclu-
 sieve, innovatieve en reflectieve maatschappij;
• Veilige maatschappij - vrijheid en veiligheid voor 

Europa en haar burgers.

Er is een natuurlijke manier om logistiek te
positioneren als faciliterende economische activiteit 
binnen gezondheid en welzijn, voedselvoorziening, 
energievoorziening, slim transport en ook de circu-
laire processen die horen bij het duurzaam gebruik 
van grondstoffen. Daarnaast speelt logistiek ook een 
rol in het thema veilige maatschappij, in de zin dat 

internationale goederenstromen ook veilig en
zoveel mogelijk ongehinderd moeten zijn. 
De positionering van logistiek in het Europese 
onderzoeksprogramma wordt ondersteund door
het European Technology Platform ALICE. Hierin
participeren bedrijven, onderzoeksinstellingen, 
overheid en innovatiepartnerships om bij te dragen 
aan de nadere invulling van de onderzoeksagenda
en de agenda te beïnvloeden. Nederlandse partijen,
alsmede het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
zijn sterk vertegenwoordigd in Alice. 

De logistieke visie van Alice bestrijkt de periode tot 
2050, en heeft als centrale ambitie de ontwikkeling 
van het zogenaamde Fysieke Internet. Om dit te 
bereiken, zijn een tweetal onderzoekslijnen
benoemd die de basis vormen voor de invulling van 
de logistieke projecten in H2020. Dit zijn: duur-
zame en veilige supply chains, en coördinatie en 
samenwerking in wereldwijde toeleveringsnetwerken. 
In het onderzoek ligt de nadruk op corridors, hubs 
en synchromodaliteit, stadlogistiek en informatie- 
systemen voor verbonden logistieke systemen. 

De relaties tussen de actielijnen van de Topsector 
Logistiek en de Europese uitdagingen zijn
weergegeven in onderstaande tabel.

Actielijnen Topsector Logistiek  Draagt bij aan

NLIP Transport
Synchromodaliteit Transport, energie
Trade Compliance en Border Management Veiligheid
Stadslogistiek Transport, Voedsel, Maatschappij
Cross Chain Collaboration Centers (4C) Voedsel, Energie, Transport, Grondstoffen
Service Logistiek Energie, Transport, Maatschappij
Buitenlandpromotie Transport, Maatschappij
Wet- en regelgeving Transport, Maatschappij
Human Capital Transport, Maatschappij
Kernnetwerk Transport, Maatschappij
Supply Chain Finance Transport
Samenwerking Zeehavens Transport



12

In de strategie 2015-2018 van NWO wordt een 
kader neergezet van maatschappelijke uitdagingen, 
dat een synthese is van de Europese maatschap-
pelijke uitdagingen en de doelstellingen van de 
Topsectoren in Nederland.

NWO noemt de volgende uitdagingen: 
• Circulaire economie;
• Bouwstenen van leven;
• Complexiteit;
• Kwaliteit van level; 
• Big data; 
• Veerkrachtige samenleving. 

Ook hier is in de uitdagingen (op de bouwstenen
van leven na, wellicht), een rol te definiëren voor
logistiek als een belangrijke faciliterende activiteit 
om doelstellingen te behalen. Het bereiken van 
een circulaire economie, bijvoorbeeld, zal mede 
gebaseerd moeten zijn op logistieke processen die 
voorwaartse en achterwaartse stromen optimaal
integreren. De inzet van sociale netwerken en
mechanismen uit de deeleconomie in het organise-
ren van logistieke diensten is een vraagstelling die 
pas in het thema complexiteit. De logistieke sector 
kan een field lab zijn voor big data ontwikkelingen, 
waarbij de nadruk ligt op het combineren van data 
van infrastructuur, voertuigen en lading. 

De roadmaps van de Topsector geven een nadere 
invulling aan de logistieke dimensies van de maat-
schappelijke uitdagingen zoals het NWO die heeft 
geformuleerd. 

TNO heeft in 2013 een vijftal aandachtsgebieden 
gedefinieerd waarbinnen de activiteiten van TNO 
plaatsvinden: 
• Industrie (versterken van de concurrentiekracht 

van de Nederlandse industrie);
• Gezond level (gezondheid, welzijn, voedsel);
• Defensie en veiligheid; 
• Leefomgeving (stedelijke ontwikkeling, mobiliteit, 

infrastructuur); 
• Energie. 

De activiteiten van TNO op het vlak van goederen-
vervoer en logistiek zijn vooral onderdeel van het 
aandachtsgebied Leefomgeving, waarbinnen 
mobiliteit en logistiek een programma is. Binnen dat 
programma legt TNO de nadruk op bijdragen aan de 
Topsector Roadmaps cross chain collaboration cen-
ters, synchromodaliteit en customs and compliance. 
De voor de Topsector Logistiek en de maatschappe-
lijke vraagstukken beschikbare middelen bij TNO 
worden geprogrammeerd via de programmacommis-
sie van TKI Dinalog.
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De Topsector Logistiek kent negen actieve acties 
en drie acties in monitoring. In dit hoofdstuk wordt 
ingegaan op de doelstelling, uitvoering en KPI’s van 
deze acties. 

1  Neutraal Logistiek Informatie Platform,
  inclusief de Smart ICT onderzoeksroadmap
2  Synchromodaal Transport
3  Trade compliance en border management
4  Cross Chain Control Centers
5  Service Logistiek
6  Stadslogistiek
7  Buitenlandpromotie
8  Maatwerkaanpak Regeldruk - Logistiek
9  Human Capital Agenda

In de monitor:
11  Supply Chain Finance
12  MIRT goederencorridor studies (Kernnetwerk)
13  Samenwerking zeehavens

De acties Supply Chain Finance en MIRT goederen-
corridorstudies in de monitorfase zijn wel mee-
genomen in de beschrijving in het Meerjaren-
programma, omdat deze in de begroting zijn
opgenomen. Samenwerking Zeehavens wordt
aangestuurd door het Havenbedrijf Rotterdam en
is uitgewerkt in het Actieprogramma Zeehavens.

3.1 Neutraal Logistiek Informatie Platform

Eén van de belangrijkste randvoorwaarden om de 
ambities van de Topsector Logistiek te realiseren is 
optimale beschikbaarheid en efficiënt (her)gebruik 
van informatie voor en door marktpartijen en over-
heid. Dit wordt (laagdrempelig en veilig) geregeld in 
een Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP).

Het open ICT platform bestaat uit:
• het open marktplatform, gebouwd op basis van
 bestaande investeringen (zoals in de Port
 Community Systemen (PCS-en));
• het reeds bestaande en in ontwikkeling zijnde 

single window handel en transport (SWH&T) van 
de overheid, dat een bredere toepassing heeft dan 
alleen logistiek (Digipoort).

Het Neutraal Logistiek Informatie Platform bestaat
uit:
• het open ICT platform (centrale gedeelte);
• applicaties van (clusters van) marktpartijen en 

branches (bijvoorbeeld verladers, terminals,
 vervoerders, tuinbouwsector, mainports),
 overheden (bijvoorbeeld douane, VWA, RWS, 

KLPD) of combinaties daarvan, dan wel van
 derde partijen.

3 Acties
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Neutraal Logistiek informatie Platform (NLIP)

In het NLIP wordt data gedeeld tussen bedrijven, 
tussen bedrijven en overheden en, in het SWH&T, 
tussen overheden. Op basis van deze data kunnen 
logistieke stromen worden geoptimaliseerd en
overheidsprocessen beter op elkaar worden
afgestemd. Denk daarbij aan logistieke data als 
soort goederen, hoeveelheid, verwachte en werke-
lijke aankomsttijd en bestemming van de goederen, 
maar ook aan data over congestie op de weg-, water- 
en spoorinfrastructuur. Of aan data over vrijgave van
goederen of inspectieresultaten. Data waarmee de 
afstemming tussen partijen in de keten kunnen
worden verbeterd. In het NLIP worden deze beschik-
baar gesteld, zodat deze via ‘apps’ in proces-
verbetering kunnen worden gebruikt.
Het NLIP is benoemd tot één van de in het Regeer-
akkoord opgenomen Doorbraakprojecten. Op 3 april 
2013 tekenden alle relevante partijen van bedrijfs-
leven en overheid het NLIP convenant, waarin de 
uitgangspunten zijn vastgelegd.

Stip op de horizon
In 2020 communiceren (alle) bedrijven en over-
heden op gestandaardiseerde wijze onderling en 
met elkaar via het Neutraal Logistiek Informatie 
Platform. Het open marktplatform en het SWH&T 
zijn op elkaar aangesloten en delen data met 
behoud van controle (integriteit en privacy) door 
de eigenaar, die zelf bepaalt wie onder welke 
voorwaarden de beschikking krijgt over zijn data. 
Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het maximaal 
beschikbaar zijn van data voor relevante partijen, ter 

ondersteuning van overheidstaken, optimalisatie van 
logistieke processen en financiële transacties. Data 
voor diverse toepassingen van zowel markt als over-
heid hoeft slechts eenmalig te worden ingediend. 

Marktpartijen hebben vele commerciële apps 
ontwikkeld die zijn aangesloten op het Neutraal 
Logistiek Informatie platform (NLIP), die bijvoor-
beeld synchromodale planning ondersteunen. 
Ook overheden hebben apps ontwikkeld voor 
bijvoorbeeld de afstemming van inspecties.

De eigendomsstructuur van het open marktplat-
form is geregeld tussen markt en overheid in een 
pps-constructie. Het aanleveren van verplichte
gegevens aan overheden is zoveel mogelijk gratis. 
Voor de overige data-uitwisseling is een tarief-
structuur ontwikkeld.

Doelstellingen
• Optimale beschikbaarheid en efficiënt
 (her)gebruik van informatie voor en door markt en
 overheid:
• meer / relevante / betere / tijdige informatie;
• 1x aanbieden / bij 1 loket / met 1 controle;
• Verbeteren kwaliteit, verhogen effectiviteit en
 verlagen kosten voor alle relevante stakeholders;
• Voldoen aan Europese verplichting m.b.t. single 

window;
• Bijdragen aan meer werkgelegenheid door groei in 

logistieke sector.

Op het gebied van beschikbaarheid van informatie 
en efficiënt hergebruik bestaan reeds vele
initiatieven. Het is dan ook zaak om volgende
punten te realiseren:

1 Bundeling van activiteiten en doelen, leidend
 tot samenhangende prioriteiten;
2 Gezamenlijke actieve sturing vanuit zowel markt 

als overheid;
3 Adressering van een aantal cruciale elementen 

zoals governance, mate van verplichtstelling en 
opstellen van een heldere business case;

4 Overall regie en coördinatie.

Applicaties
marktpartij(en)

Applicaties
overheden

Applicaties
markt & overheden

Open ICT platform

Open
Markt

platform

Open
Overheids
platform
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Op deze wijze wordt draagvlak verkregen bij
marktpartijen en worden schaarse middelen op
verantwoorde wijze ingezet.

KPI’s
Binnen NLIP wordt gestuurd op de volgende KPI’s 
(te bereiken in 2020):

KPI 1: 90% van alle platforms (PCS / BCS) in de 
Nederlandse supply chain wisselen logistieke data 
uit via NLIP (in 2013 was dat 10%);

KPI 2: 100 apps maken gebruik van NLIP data
(in 2013 0 apps).

Daarnaast wordt in NLIP gestuurd op technische 
beschikbaarheid van data en toestemming voor 
hergebruik van data. Dit is echter moeilijk te 
kwantificeren en te monitoren en leent zich daarom 
minder goed om om te zetten in een KPI. Hetzelfde 
geldt voor de dupliceringsfactor van de data, dat wil 
zeggen het aantal maal dat data elementen worden 
hergebruikt.

Onderzoek Smart ICT
De ontwikkeling van informatiesystemen komt in 
veel roadmaps terug als een belangrijke conditio 
sine qua non. In dit onderdeel van de NLIP actielijn 
komen die vereisten bij elkaar in een ambitie om op 
generiek niveau faciliteiten te ontwikkelen die de 
ICT behoeften in roadmaps maximaal ondersteunen. 
Daarnaast is een belangrijke constatering dat een 
knelpunt zit in het daadwerkelijk in gebruik nemen 
van ICT voorzieningen en applicaties. Er wordt veel 
ontwikkeld en bedacht, maar die nieuwe oplos-
singen dringen niet volledig door in de logistieke 
sector. 

Voor een belangrijk deel is deze ambitie al voorzien 
in de actielijn NLIP. Er is in het Topteam vast-
gesteld dat er behoefte is aan extra aandacht voor 
onderzoek op het vlak van ICT, uit te voeren via
het TKI Dinalog, in afstemming met en onder 
aansturing van NLIP. Deze activiteiten dienen
ondersteunend te zijn aan de NLIP actielijn. De 
focus in de NLIP actielijn is op het ontwikkelen van 
een integraal en gestandaardiseerd ICT landschap 
voor de logistieke sector, waarin bedrijven en over-
heid informatie kunnen uitwisselen. De prioriteit van 
de niet-onderzoeksprojecten binnen het NLIP ligt 
de komende jaren op het verder stimuleren van de 
uitwisseling van ladinginformatie.

De prioriteit bij de smart ICT onderzoeksactiviteiten 
ligt op twee vlakken: 
• Enerzijds is er behoefte aan het faciliteren van de 

ontwikkeling van tools, applicaties en oplossingen. 
Er is een innovatieve omgeving nodig waarin ICT 
partijen en anderen maximaal ondersteund worden 
om die tools en applicaties te ontwikkelen waar 
gebruikers behoefte aan hebben. 

• Anderzijds is er een aantal onderzoeksvragen 
rondom met name data analytics, geavanceerde 
tools voor connectiviteit, het delen van real-time 
data uit voertuigen en infrastructuur, veiligheid, 
en governance en business modellen. 

De actielijn NLIP (onderzoek en niet-onderzoek) 
moet leiden tot de ontwikkeling van een
informatie-infrastructuur voor de logistieke sector 
die control towers, connectiviteit en de verdere 
informatisering van de logistieke sector ondersteunt. 
Daarmee komt de ambitie in de Partituur naar de 
Top binnen bereik, en kan tegelijkertijd een grote 
groep bedrijven betrokken worden bij de topsector. 
Als, bijvoorbeeld, connectiviteit eenvoudig, 
goedkoop en laagdrempelig kan worden aan-
geboden, dan zal het aanbod van IT-diensten, in
de vorm van software, apps, tools en data voor een 
veel grotere groep van bedrijven bereikbaar worden.
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In de periode 2016-2020 zullen belangrijke
stappen gezet worden richting de ontwikkeling van 
deze ‘logistics infostructure’, waarbij de nadruk ligt 
op het neerzetten van een integrale basisstructuur, 
met de juiste standaarden, afsprakenkaders voor het 
delen van data, en de tooling die nodig is om het 
delen van data voor alle relevante partijen te
faciliteren. Een belangrijk doel is om zicht te krijgen 
op een duurzaam business model (of modellen) voor 
een dergelijke faciliteit voor de logistieke sector,
zodat de inspanningen in de diverse projecten
ook op de langere termijn kunnen beklijven. Deze 
ontwikkeling kan het model worden van open 
innovatie voor de logistiek in Nederland. 

De financiering van de onderzoeksactiviteiten
binnen het TKI Dinalog zal plaatsvinden uit de
middelen die het TKI tot haar beschikking heeft,
te weten de aan logistiek te alloceren middelen van 
NWO, onder andere in programma Big Data, de 
TKI toeslagmiddelen, en middelen uit de transitie-
regeling, die bedoeld zijn voor het vergroten van 
bedrijfsbetrokkenheid in het innovatieprogramma 
van de Logistieke Topsector. Zie ook de Topsector 
Logistiek begroting in Hoofdstuk 4.

Meer informatie over de Roadmap Smart ICT is
te vinden in het document Revisie Roadmaps, 
hoofdstuk 11. Dit document is te downloaden via 
www.topsectorlogistiek.nl.

Governance
NLIP kent een Stuurgroep, een Klankbordgroep, een 
Kerngroep en diverse werkgroepen onder leiding van 
een programmamanager, waarin markt en overheid 
breed zijn vertegenwoordigd. De stuurgroep besluit 
over goedkeuring van projecten. In de Stuurgroep 
zijn vertegenwoordigd: IenM (DG RWS), EZ, 
MinFin (dir. Douane), EVO, TNL, Fenex, VRC, VRTO, 
HbR, Schiphol en KLM. Connekt is secretaris van 
de Stuurgroep. Dit garandeert een gedragen aanpak 
en gewogen besluiten. De voorzitter van de Stuur-
groep NLIP is tevens inspirator vanuit het Topteam 
Logistiek. 

Ten aanzien van de onderzoeksprojecten stelt de 
Stuurgroep jaarlijks de kaders vast in het jaarplan. 
Het TKI programmeert daarbinnen in de Programma 
Commissie en het bestuur enkele grote projecten 
in calls en andere open uitvragen, waarbij alle 
individuele projecten worden afgestemd met de 
stuurgroep en/of het programmamanagement die 
expliciet akkoord geeft. Het TKI beoordeelt de bin-
nengekomen voorstellen en beschikt de projecten.

Bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen
NLIP draagt op diverse manieren bij aan maatschap-
pelijke doelstellingen. Door het beschikbaar komen 
van data over de logistieke stromen kunnen 
logistieke partijen deze data gebruiken voor het 
optimaliseren van deze stromen. Dat betekent dat 
beter kan worden gebundeld, dat minder leeg wordt 
gereden, dat modaliteiten beter op elkaar aansluiten 
en dat transport kan worden vermeden. Zelfs
productie kan hiermee worden geoptimaliseerd, 
zodat niet onnodig wordt vervoerd. Synchromodaal 
Transport wordt beter mogelijk gemaakt.

Daarnaast kunnen overheidsprocessen worden
geoptimaliseerd. Hiervan zijn reeds voorbeelden 
beschikbaar, zoals in de casus Supd@x Veterinair, 
waarbij, door betere beschikbaarheid van data, de 
inspecties beter kunnen worden afgestemd en de 
wachttijden worden verkort.
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Door de beschikbaarheid van data en de daarop 
volgende optimalisatie van processen wordt tevens 
de bereikbaarheid verbeterd. Omdat data beter 
beschikbaar is, modaliteiten beter worden 
afgestemd en daarmee alternatieve modaliteiten
als spoor en binnenvaart aantrekkelijker worden, 
zal het gebruik van deze modaliteiten stijgen en zal 
de druk op de weginfrastructuur afnemen. Ook zijn 
calamiteiten op de infrastructuur sneller bekend en 
kan eenvoudiger van modaliteit worden geswitcht.

3.2 Synchromodaliteit

Definitie
Synchromodaliteit is het optimaal flexibel en
duurzaam inzetten van verschillende transport-
modaliteiten in een netwerk onder regie van een 
logistieke dienstverlener, met voldoende lead time, 
zodat de klant (verlader of expediteur) een geïnte-
greerde oplossing voor zijn (achterland)vervoer
krijgt aangeboden.
Het grote verschil met intermodaal vervoer is dat 
bij synchromodaal vervoer het netwerk als geheel 
aangestuurd wordt, en dat deze aansturing
individuele modaliteiten of knooppunten in het 
netwerk overstijgt. Dit stelt hogere eisen aan de 
verschillende partijen die dit netwerk vormen dan 
tot nu toe gebruikelijk is in intermodale
 verbindingen:
• alle partijen moeten van elkaar weten wat ze doen, 

waar ze zijn, en waar ze naar toe gaan (situational 
awareness);

• alle partijen moeten onderling proactief en flexibel 
kunnen handelen (agility) en daartoe de vrijheid 
hebben om dit te doen (o.a. door a-modaal boeken 
van verladers);

• alle partijen moeten in staat zijn hun activiteiten 
zodanig op elkaar af te stemmen (synchronisatie) 
dat het optimale rendement ontstaat voor zowel 
de verladers als de individuele vervoerders, als het 
netwerk. 

Voor synchromodaliteit is afstemming tussen
verschillende partijen van groot belang. Zowel 
binnen als tussen de verschillende lagen van het 
logistieke systeem. Voor optimaal en flexibel 
gebruik van de alternatieven in het netwerk (keuze 
van modaliteiten in combinatie met keuze tijdstip 
van vervoer en keuze route in het netwerk) zijn er 
drie belangrijke onderdelen die dit mogelijk maken:
• Hardware: Fysieke infrastructuur, verbindingen, 

multimodale knooppunten en techniek; 
• Software: Uitwisseling van data, data analytics, 

predictive analytics, planning tools en 
 sturingsinformatie;
• Orgware: Bewustwording, mental shift gericht 

op zoeken en benutten alternatieven, business 
modellen, value case, governance en voorwaarden 
(regelgeving, verzekeringen).

Stip op de horizon
In 2020 bieden dienstverleners duurzame
synchromodale vervoersconcepten aan, waarmee 
verladers op basis van a-modale prestatiecriteria 
bediend worden. Er zijn nieuwe businessmodellen 
ontwikkeld en getest. In deze modellen wordt
rekening gehouden met betalen voor prestatie,
verdelingsmechanismen voor kosten en opbreng-
sten en internalisering van (positieve en negatieve) 
externe effecten.
Ook zijn er in 2020 samenwerkingsverbanden 
ontstaan die synchromodale concepten aanbieden; 
individuele vervoerders en terminal operators zijn 
initiatiefnemers of hebben zich hierbij aangesloten. 
Als onderdeel van de dienstverlening zijn er
instrumenten ontwikkeld om de informatie-
uitwisseling tussen vervoerders en verladers,
tussen vervoerders onderling en tussen vervoerders 
en infrastructuurbeheerders mogelijk te maken,
zoals ‘multimodale solvers’ en boekingsplatforms
op internet. 
Nieuwe stabiele samenwerkingsconcepten, op basis 
van wederzijds geaccepteerde mechanismen voor
de verdeling van kosten zijn de basis voor deze 
synchromodale concepten. Mechanismen voor 
bundeling van volumes zijn ontwikkeld. Ook tussen 
partijen die in directe concurrentie met elkaar zijn.
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In 2020 is het vervoer van de mainports naar het 
Nederlandse en Europese achterland waar mogelijk 
synchromodaal: er is een geïntegreerd synchromo-
daal vervoerssysteem in Nederland dat aansluit 
op het Europese vervoerssysteem. Beheerders van 
infrastructuur hebben hun verkeersmanagement 
dynamisch ingericht zodat gebruikers verschillende 
modaliteiten kunnen gebruiken en kunnen sturen op 
benutting. Om dit voor elkaar te krijgen is de capa-
citeits- en benuttingsinformatie van het hele infra-
structuurnetwerk toegankelijk via open data centers. 

Doelstellingen
De doelen van synchromodaal transport op
macro-economisch niveau voor het jaar 2020 zijn:
• 850.000 TEU extra synchromodaal vervoer 
 (ten opzichte van 2012);
• Een besparing van 35 miljoen vrachtwagen-
 kilometers;
• Een besparing van 18.700 ton kg CO2.

Uit eerste berekeningen van de stuurgroep synchro-
modaliteit blijkt dat voor de synchromodale pilots 
van IDVV (Connekt, november 2014) tot en met 
2013 een besparing is gerealiseerd van:
• 140.000 TEU extra synchromodaal vervoer;
• 10 miljoen vrachtwagenkilometer; 
• 5.564 ton kg CO2.

Voor beide indicatoren is dit bijna 30% ten opzichte 
van de doelstelling van de actielijn synchromoda-
liteit. Naast de synchromodale pilots van IDVV zijn 
er ook andere synchromodale projecten uitgevoerd, 
hiervan zijn geen kwantitatieve resultaten
beschikbaar. 

KPI’s
Binnen Synchromodaliteit wordt gestuurd op de 
volgende KPI’s (te bereiken in 2020):
KPI 1: Gerealiseerd extra Synchromodaal volume 
van 850.000 TEU in 2020 ten opzichte van 2012;
KPI2: Gerealiseerd aantal minder vrachtwagen-
kilometers van de weg van 35 miljoen km per jaar;
KPI 3: CO2 besparing van 18.700 ton kg CO2.

Governance
Synchromodaliteit kent een Stuurgroep en diverse 
werkgroepen, waarin markt en overheid zijn
vertegenwoordigd. De stuurgroep besluit over 
prioritering van projecten en belegt knelpunten 
waar deze kunnen worden opgelost, bijvoorbeeld in 
onderzoeksprojecten of pilots. Connekt is secretaris 
van de Stuurgroep. Voor onderzoeksprojecten besluit 
het TKI bestuur en Programma Commissie. In de 
Stuurgroep zijn vertegenwoordigd: IenM (directeur 
Beter Benutten), ECT, Maersk, Versteijnen, Flora 
Holland. In de werkgroepen nemen TNO (tevens
projectontwikkelaar vanuit het TKI), Dinalog en 
Buck Consultants deel. Dit garandeert een gedragen
aanpak en gewogen besluiten. De voorzitter van
de Stuurgroep Synchromodaal Transport is tevens
inspirator vanuit het Topteam Logistiek. 

Bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen
Synchromodaal Transport is een sleutelfactor om
de verwachte groei van het goederenvervoer op te 
kunnen vangen, en te blijven zorgen voor een 
acceptabele bereikbaarheid. Door synchromodaal 
transport zullen alle modaliteiten beter worden
benut. Met synchromodaal transport kan ook beter 
op calamiteiten op de infrastructuur worden 
ingespeeld, waardoor congestie wordt vermeden. 

Prioriteiten 2016-2019
De prioriteiten voor synchromodaliteit zijn op basis 
van discussies met betrokkenen, stakeholders en de 
Stuurgroep opgesteld. 

Verbreden van scope synchromodaal vervoer
• Naast het verder ontwikkelen en toepassen van 

synchromodaal vervoer op maritieme container-
stromen tussen zeehavens en achterlandregio’s 
moeten onderzoek en toepassingen zich ook 

 richten op:
 -  Continentaal synchromodaal vervoer, eventueel  

 in combinatie met maritieme stromen;
 -  Stukgoed en bulkstromen;
 -  Alle modaliteiten: weg, binnenvaart, spoor,  

 shortsea en luchtvaart.
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• Het ontwikkelen en daadwerkelijk toepassen van 
synchromodale sturing vanuit regionaal, corridor 
en netwerk perspectief om zowel vanuit bedrijfs-
perspectief als vanuit een collectieve verant-
woordelijkheid regio’s, corridors en netwerken 
aantrekkelijker te maken als vestigingsplaats voor 
bedrijvigheid.

Naast het verbreden van de scope van synchromo-
daal vervoer en de verdere uitrol van het Synchro-
modale netwerk in de praktijk, richten de innovaties 
zich op de onderdelen hardware, software en
orgware die afstemming en samenwerking tussen 
ketenpartijen mogelijk maken om synchromodaal 
vervoer te kunnen toepassen.

Hardware
Techniek ontwikkelen waardoor afstemming en 
samenwerking makkelijker wordt voor relevante 
ketenpartijen. Dit gaat bijvoorbeeld om afspraken 
tussen verladers en vervoerders over equipment dat 
makkelijk inzetbaar is voor zowel maritieme lading 
als continentale lading.

Software
Hierbij is voorzien de verdere ontwikkeling van 
datavoorziening voor synchromodaal vervoer voor en 
door alle relevante ketenpartijen, Het stimuleren van 
kleinschalige en/of lokale toepassingen waarin geëx-
perimenteerd wordt met data delen, transformeren 
in stuurinformatie en slim gebruik van deze infor-
matie in planningstools of synchromodale control 
towers, en de integratie en harmonisatie van data- 
en planningstechnologie. Afstemming met NLIP is 
hierbij van belang. 

Orgware
Dit betreft het verder stimuleren van bewustwording 
van en mindshift met betrekking tot synchromo-
daal vervoer bij ketenpartijen. Serious gaming is 
een goed instrument gebleken om deze mind shift 
te stimuleren. Verder is van belang het inzetten op 
effectieve samenwerkingsmodellen ten behoeve van 
synchromodaliteit. Tot nu toe ontbreken vaak
verladers, rederijen en infrastructuur managers. 

Vaak zitten verschillen in rollen en belangen tussen 
partijen in combinatie met een mismatch tussen 
korte termijn en lange termijn doelen elkaar in de 
weg om tot een structurele samenwerking te komen 
die nodig is voor synchromodaal vervoer. Deze
knelpunten moeten achterhaald worden om te 
bepalen op welke wijze deze het beste opgelost 
kunnen worden. Meer informatie over de Roadmap 
Synchromodaliteit is te vinden in het document 
Revisie Roadmaps, hoofdstuk 6. Dit document is te 
downloaden via www.topsectorlogistiek.nl.

3.3 Trade Compliance en Border
management

Definitie
Handelsfacilitatie door vermindering van regeldruk 
is één van de belangrijkste redenen voor bedrijven 
om juist Nederland als Gateway voor Europa te 
gebruiken. Het succes van de handelsfacilitatie
in Nederland is gebaseerd op een samenwerking
tussen de inspectiediensten (douane) en het
bedrijfsleven, die uniek is in Europa. In deze tijden 
van fundamentele verschuivingen in de wereld-
economie, is het essentieel om deze handels-
facilitatie nog verder te ontwikkelen en zodoende 
onze positie als Gateway voor Europa uit te bouwen. 
Verder uitbouwen van de leidende positie in
handelslogistieke facilitatie door toepassing van 
vernieuwende toezichtsconcepten, stroomlijning en 
vereenvoudiging van procedures, en integratie van 
toezicht in ongestoorde logistieke ketens.

Stip op de horizon
Nederland is in 2020 voor veel bedrijven hét land 
geworden waar zij hun complete Europese 
douane- en inspectieafhandeling laten verzorgen. 
Volledige beheersing van de internationale
handels- en logistieke keten, in combinatie met 
een transparant beheersingskader vormen de basis 
voor een nieuw toezichtsregime. Daarbij worden met 
minimale transactiekosten voor zowel bedrijfsleven 
als overheid op een effectieve manier de maatschap-
pelijke, economische en commerciële risico’s van 
internationale handel geborgd. 
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Dit wordt system based control genoemd en kan 
de transactiekosten voor bedrijven met veel inter-
nationale handelstransacties sterk reduceren. In 
de ultieme vorm zijn aangiftes en fysieke inspec-
ties overbodig en vervangen door een supply chain 
visibility systeem met inkijkfunctie voor overheden 
(overheidsdashboard). Inspecties vinden plaats op 
basis van een risico-analyse. Dit is een belangrijke 
bijdrage aan het versterken van onze internationale 
handelspositie en specifiek van de logistieke sector.

Doelstellingen
• De inspectielast verminderen door optimaal
 gebruik te maken van reeds beschikbare
 informatie in de keten, zodat duplicatie in
 informatievragen en fysieke controles voorkomen 

wordt; 
• Het implementeren van systeemtoezicht, waarbij 

niet de transacties, maar het gehanteerde toe-
zichtsysteem met de interne beheersingsmaat-
regelen van bedrijven zelf (horizontaal) de basis 
vormen van het toezichtsregime;

• Het verleggen van douane- en de inspectie-
 activiteiten naar plekken die minder verstorend 

zijn voor het logistieke proces van bedrijven dan 
traditionele controles aan de grens zelf; 

• Betere afstemming tussen verschillende
 inspectiediensten in het kader van een daad-
 werkelijk coordinated border management. 

KPI’s
Binnen Trade compliance en border management
wordt gestuurd op de volgende KPI’s:
KPI 1: Cijfer Douane op WLPI: in 2020 weer top 2 
positie ten opzichte van andere Europese landen;
KPI 2: Cijfer Douane in Monitor ‘Bewijs van Goede 
Dienst’ op Verstoring logistieke processen (deze 
dient in 2020 minimaal uit te komen op een 8);
KPI 3: Cijfer Douane in Monitor ‘Bewijs van
Goede Dienst’ op Geïntegreerd toezicht (deze 
dient in 2020 minimaal uit te komen op een 7);
KPI 3: Cijfer Douane in Monitor ‘Bewijs van
Goede Dienst’ op Minimale lasten voor ondernemers 
toezicht (deze dient in 2020 minimaal uit te komen 
op een 7).

KPI 1 wordt tweejaarlijks opgesteld door de
Wereldbank. KPI 2 tot en met 4 wordt tweejaarlijks 
door douane gemeten middels een onderzoek onder 
bedrijven. Nederland stond in 2014 op plaats 2 in 
de wereldwijde ranking van de WLPI. 
Voor wat betreft KPI 2: de 2014 score is een 7 
(2012 was 8). KPI 3 stond in 2014 op 6 (2011 
score 5). KPI 4 tenslotte stond in 2014 op 5 (2011 
was ook 5). (Bron: Douane 2014, Bewijs van Goede 
Diensten). 

Governance
Trade compliance en border management kent een 
Stuurgroep en een Kerngroep, waarin markt en 
overheid zijn vertegenwoordigd. Als Stuurgroep 
treedt het Overleg Douane Bedrijfsleven op, dat 
wordt verbreed met andere inspectiediensten en 
waaraan de inspirator vanuit het Topteam Logistiek 
deelneemt. De stuurgroep besluit over prioritering 
van projecten en belegt knelpunten waar deze
kunnen worden opgelost, bijvoorbeeld in onder-
zoeksprojecten of pilots. De Kerngroep bereidt de 
besluitvorming voor en treedt op als dagelijkse 
aansturing. Connekt is secretaris van de Kerngroep. 
Voor onderzoeksprojecten besluit het TKI bestuur en 
Programma Commissie. TNO treedt vanuit het TKI 
op als projectontwikkelaar. Dit garandeert een 
gedragen aanpak en gewogen besluiten. 

Bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen
Trade compliance en border management draagt 
bij aan de economische positie van Nederland, het 
verminderen van regeldruk en daarnaast aan betere 
afstemming tussen verschillende inspectiediensten.
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Subthema’s 
De innovatievisie van TCBM leunt op 3 pijlers:
• System Based Control: Versnelde transitie naar 

systeemgericht toezicht; 
• Pushing out the border: Betere integratie van
 toezichtprocessen in logistieke waardeketens; 
• Coordinated Border Management: Betere
 coördinatie tussen toezichthouders in zowel
 afstemming van de informatiebehoeften en
 -infrastructuur (Single Window) als de hand-
 havingsprocessen (One Stop Shop, gezamenlijke 

inspectie). 

Op basis van de voorgaande analyse is een aantal 
prioriteiten vast te stellen voor het onderzoeks-
programma van de Topsector Logistiek. Deze passen 
in de drie pilaren die de basis zijn voor deze 
roadmap: System Based Control, Pushing out the 
border en Coordinated Border Management.
Deze prioriteiten zijn: 
• Het verder versterken van de Nederlandse com-

petenties omtrent trade compliance, parallel met 
de Europese projecten die lopen in deze roadmap. 
Hierbij past ook het verder versterken van de 
samenwerking tussen overheidsdiensten, zoals 
Douane en NVWA, en het tot voorbeeld stellen van 
die samenwerking in de wereld; 

• Het grensoverschrijdende verkeer als gevolg van 
e-commerce ontwikkelingen. Hier ligt een link met 
de roadmap 4C. Dit thema is nu nog een belang-
rijke witte vlek in de Topsector Logistiek; 

• De relatie tussen trade, trade compliance en cyber 
security. Met de toenemende informatisering, die 
deels ook in het onderzoek van de Topsector

 Logistiek wordt gefaciliteerd en ondersteund 
ontstaat ook een steeds grotere dreiging van het 
misbruik van al die informatie voor criminele

 doelen. Hier dient specifiek aandacht aan te
 worden besteed.

Meer informatie over de Roadmap Trade
Compliance en Border Management is te vinden in
het document Revisie Roadmaps, hoofdstuk 9.
Dit document is te downloaden via
www.topsectorlogistiek.nl.

3.4 Stadslogistiek

Definitie
Stadslogistiek beschrijft het hele goederenvervoer 
binnen de stad, waaronder maar niet beperkt tot:
1 de bevoorrading van winkels en horeca; 
2 het bezorgen van pakketten en post; 
3 de bevoorrading van kantoren met kantoor-
 materialen en post;
4 het leveren van bouwmaterialen en ook het weer 

meenemen van verpakkingsmateriaal of
 bouwafval;
5 het ophalen van defecte of ongewenste producten; 
6 het ophalen van afval.

Urbane gebieden vormen wereldwijd de kern van 
dynamiek en economische groei, ze leveren nu de 
grootste bijdrage aan het BBP. Het klassiek
stedelijke inrichtingsmodel wat ontstaan is tijdens 
de industriële revolutie - dat bestaat uit gezins-
woningen om een winkelkern, met bedrijfsterreinen 
waar je gaat werken - past echter niet meer bij de 
moderne samenleving en economie. Wonen, leven, 
werken, ontspannen en leren loopt door elkaar heen 
op vrijwel elke plek in de huidige steden, en op
elk tijdstip van de dag. Grote sprongen in tele-
communicatie (mobiele telefonie, internet) en 
goedkope mobiliteit maken geheel andere 
inrichtingen van logistieke ketens mogelijk, zoals
traditionele winkels aan den lijve merken.

Die veranderingen zetten grote druk op de bevoor-
rading van de stad, en op de afvoer van goederen
en afval uit de stad. De verwachtingen zijn toege-
nomen (overal en altijd alles kunnen krijgen, directe 
levering aan huis van bestellingen via het internet), 
terwijl de overlast van goederenverkeer steeds
minder getolereerd wordt (congestie, veiligheid,
uitstoot, leefbaarheid). Er is steeds meer strijd om 
de beschikbare ruimte, hoe die gebruikt wordt en 
door wie en wanneer. 
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Gemeentebesturen hebben de uitdaging om een
weg te vinden tussen conflicterende belangen door, 
en die vervolgens te handhaven. Bij toenemende
verstedelijking en eventuele verdichting groeien 
deze problemen mee. 
Stadslogistiek is om deze redenen een specialisatie 
geworden, zowel qua voertuigtechnologie als 
organisatie.

De grote stromen bij stadslogistiek zijn volgens 
onderzoek:
• bouwlogistiek
• food/food service 
• retail logistiek
• zorg logistiek
• webwinkel logistiek
• facilitaire logistiek
• afval logistiek

Op dit moment heeft de samenwerking tussen
alle betrokkenen bij stadslogistiek zich vooral 
gemanifesteerd binnen de Green Deal Zero Emission 
Stadslogistiek. Partijen van deze green deal 
streven ernaar dat in 2025 de stadscentra emissie-
vrij worden beleverd. Deze partijen zijn onder andere 
de rijksoverheid, verschillende gemeenten, branche-
verenigingen, kennisinstituten, verladers, transport-/
distributiebedrijven, brandstofleveranciers en voer-
tuigproducten. Zo wordt er in samenwerking middels 
‘living labs’ aan werkbare operationele oplossingen 
gewerkt. De projecten die hierin worden uitgewerkt 
vindt men in de voertuigtechnologie, de benutting 
en belading van vrachtauto’s en het starten van 
innovatieve logistieke trajecten.

De Topsector Logistiek wil met de actielijn stads-
logistiek aansluiten op deze green deal, om zo de 
ontwikkelingen richting Zero Emission Stadslogis-
tiek te versnellen, gebruik makend van de bestaan-
de governance structuur rond de Green Deal Zero 

Emission Stadslogistiek (ZES) waar een inspirator 
aan toegevoegd wordt. Deze stuurgroep legt dan ook 
verbindingen met acties als Lean and Green, en
met ander actielijnen zoals NLIP waar de implemen-
tatie van informatiestromen die faciliterend zijn voor 
stadslogistiek gestimuleerd wordt.

Aangezien stadslogistiek een grote impact heeft 
op de brede leefbaarheid en bereikbaarheid van 
de stad, hetgeen centraal staat in de ‘agenda stad’ 
van dit kabinet3, zal de actielijn Stadslogistiek een 
link leggen met de Agenda Stad. Daarbij kunnen de 
projecten die in het kader van de Green Deal Zero 
Emission Stadslogistiek opgestart worden tevens een 
concrete invulling geven aan de in de Agenda Stad 
genoemde trends, ontwikkelingen en stedelijke 
innovaties. Andersom kan de Agenda Stad een 
podium vormen voor deze projecten en eventuele 
bestuurlijke belemmeringen wegnemen. 

Aan deze Green Deal ZES ligt het Energieakkoord 
voor duurzame groei4 ten grondslag. Hierin staat: 
‘Partijen beogen [..] in 2014 een Green Deal te 
sluiten over zero emission stadslogistiek die 
regionale pilots faciliteert en richting geeft’. Onder 
Zero Emission Stadslogistiek wordt hier verstaan de 
verlaging van in ieder geval de CO2-emissie als 
gevolg van stadslogistiek tot nul, en bij voorkeur 
ook van NOx, fijnstof en geluidsemissies in de bin-
nenstad als gevolg van stadslogistiek tot vrijwel nul.

Hoewel er nog geen grootschalige productie plaats-
vindt van Zero Emission Voertuigen zijn er al wel 
elektrische bestelauto’s leverbaar en zijn de eer-
ste zwaardere, op maat gemaakte, zero emission 
vrachtauto’s in gebruik genomen. Daarnaast zijn ook 
concepten van hybride voertuigen in ontwikkeling 
waarmee op de snelweg met conventionele brand-
stoffen kan worden gereden en de ‘last mile’ in de 
stad Zero Emission gereden kan worden. 

3 “Stedelijke regio’s concurreren met elkaar op internationaal niveau. Ze proberen zich te onderscheiden door een goed vestigingsklimaat 
voor bedrijven te creëren of door de leefbaarheid in hun stad te vergroten. Het kabinet wil de concurrentiepositie van Nederlandse steden 
helpen te versterken. (…) zie verder: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/agenda-stad

4 6 september 2013
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Ondanks de grote diversiteit van de lading en
de daaruit afgeleide diversiteit van technische
specificaties van voertuigen zijn er nu voor alle 
grootschalig ingezette bevoorradingsvoertuigen 
relevante ontwikkelingen gaande, elk in hun eigen 
tempo. De GD ZES partijen willen gezamenlijk bij 
de verdere opschaling van logistieke concepten een 
stimulans geven aan de ontwikkeling, beschikbaar-
heid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van Zero 
Emission Voertuigen voor de stadslogistiek.

Naast de inzet van Zero Emission Voertuigen is 
ook het terugdringen van het aantal benodigde
voertuigen voor de bevoorrading van de stad een 
belangrijk doel. Een deel van de goederen komt
al zeer efficiënt de stad in. Dat is vooral de bevoor-
rading waarbij logistieke professionals en bedrijven 
met eigen vervoer de (bundeling van) goederen-
stromen goed hebben georganiseerd, zoals bij de 
bevoorrading van supermarkten, grootwinkel-
bedrijven en winkelketens. Ook internetbestelverkeer 
wordt door de grotere logistieke partijen al vergaand 
geoptimaliseerd, vooral door met afnemers goede 
afspraken te maken. 

In contrast met de efficiënte stromen is bekend dat 
het grootste deel van de vervoersbewegingen met 
een lage beladingsgraad werkt of slechts een kleine 
zending in de stad komt afgeven. Nieuwe logistieke 
concepten en verdergaande bundeling maken de
inzet van Zero Emission Voertuigen en/of van
Schone Voertuigen met hoge beladingsgraad als 
lage emissie vervanger van deze vervoersbewegingen 
potentieel haalbaar en passen daarom ook in deze 
Green Deal.

Afgelopen jaren hebben diverse ondernemers nieuwe 
logistieke concepten in de markt gezet die gecom-
bineerd werden met aandrijftechnologie met lagere 
emissies van meer dan alleen CO2 (fijnstof, NOx, 
geluid), zoals voertuigen met Euro VI, (bio-)LNG, 
(bio-)CNG en/of met elektrische aandrijving. Voor 
leefbaarheid in steden is het van belang dat 
gelijktijdig met het terugdringen van CO2-uitstoot 
deze andere schadelijke emissies ook worden
teruggedrongen. Ook verbeteringen aan voertuig-

eigenschappen zoals gewicht, weerstand en 
aerodynamica of -elementen zoals hulpmotoren 
kunnen bijdragen aan lagere emissies.

Het bereiken van Zero Emission Stadslogistiek door 
middel van de combinatie van betere technologie en 
efficiëntere logistiek vraagt organisatorische, 
technologische, sociale, financiële en juridische 
aanpassingen. Deze veelheid van te overwinnen
factoren in combinatie met veel verschillende 
belangen bij stakeholders, vraagt een vernieuwende 
aanpak waarbij draagvlak, innovatie en daadkracht 
door de direct betrokken partijen, gemeenten en 
bedrijven met logistieke belangen, cruciaal zijn.
De diversiteit vraagt om veel parallel lopende
ontwikkelingen in regionale pilots (Living Labs) en 
een evolutionaire aanpak in twee fasen. De eerste 
fase start met de inwerkingtreding van de Green 
Deal en loopt tot 1 januari 2020. In deze eerste 
fase richt de Green Deal zich op het via Living
Labs aantonen of aannemelijk maken dat Zero 
Emission Stadslogistiek voor een specifieke logistie-
ke stroom haalbaar is vanuit technisch, economisch 
en handhavingsperspectief. In de tweede fase die 
loopt tot 1 januari 2025 richt de Green Deal zich
op het opschalen van de aangetoonde concepten.

Ook zijn er koppelingen met andere onderdelen
van de topsector zoals: 1) toepassing van kennis 
vanuit de 4C roadmap, 2) ontwikkelen van nieuwe 
businessmodellen (positieve) voor logistiek dienst-
verleners, 3) bijdragen aan vitale steden en een 
gezonde detailhandel 4). Implementatie digitale 
uitwisseling van informatie (NLIP).

Stip op de horizon
In 2020 wordt voor elk van de genoemde stromen 
een significant deel van de lading in een op uitstoot 
en bundelingsgraad gemanagede en gemonitorde 
logistieke keten in of uit de stad vervoerd. Die
stromen krijgen de medewerking van gemeentes
om op soepele bevoorrading mogelijk te maken.
Door werk in het kader van het NLIP zijn de
administratieve processen verregaand gestroom-
lijnd en digitaal gemaakt.
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Doelstellingen
In 2020 is voor alle genoemde grote stromen een 
sprong gemaakt richting Zero Emission Stadslogis-
tiek met een acceptabele business case, waarbij
de (nu nog) duurdere maar schonere voertuig-
technologie betaalbaar wordt door andere logistieke 
concepten en toelatingsstelsels (vooral resulterend 
in hogere bezettingsgraden), met medewerking van 
de betrokken gemeentes.

KPI’s
Binnen de actielijn Stadslogistiek wordt gestuurd op 
de volgende KPI’s (te bereiken in 2020):

KPI 1: CO2 besparing van 5.000 ton kg CO2.

Governance
Stadslogistiek maakt gebruik van de governance 
structuur van de Green Deal ZES, waarin zowel 
belangenorganisaties, overheid en als bedrijven in 
de logistiek of auto/brandstoftechniek vertegenwoor-
digd zijn: IenM, RWS, Gemeentes, RAI, BOVAG, 
EVO, TLN, Natuur en Milieu. Er zal een inspirator 
worden benoemd vanuit het Topteam. 

De stuurgroep besluit over programmering, 
prioritering van projecten en belegd knelpunten 
waar deze kunnen worden opgelost, bijvoorbeeld in 

onderzoeksprojecten of pilots. De voorzitter van de 
Stuurgroep is tevens inspirator vanuit het Topteam 
Logistiek. Connekt ondersteunt de opdrachtverstrek-
king. Het TKI programmeert niet op deze actie.

3.5 Cross Chain Control Centers

Definitie
Een Cross Chain Control Center (4C) is een regie-
centrum van waaruit meerdere supply chains geza-
menlijk gecoördineerd en geregisseerd worden met 
behulp van de modernste technologie, geavanceerde 
software concepten en supply chain professionals. 
Het gaat niet alleen om de regie over fysieke goede-
renstromen, maar ook om informatie en financiële 
stromen, zoals ‘forecasting’, ‘financial engineering’ 
en ‘datamanagement’. 
4C is de volgende, revolutionaire stap in supply 
chain management. Het belang van 4C is om 
besluitvorming en besturing van zeer complexe 
Europese en/of wereldwijde ketens over meerdere 
organisaties/bedrijfstakken heen gezamenlijk te 
coördineren en te regisseren. Een 4C kan 
gerealiseerd worden binnen een sector, maar ook 
tussen de sectoren. Waar het om gaat is dat de 
respectievelijke supply chains genoeg overeen-
komsten vertonen en synergie bevatten om 
gezamenlijke ketenregie in 4C mogelijk maken.
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Stip op de horizon
Het is de ambitie van de Topsector Logistiek om 
de Nederlandse positie in ketenregie en -configura-
tie duurzaam te versterken. Dat doen we door het 
ontwikkelen van unieke capaciteiten en tools (ICT, 
financiën, planning, regie) voor de gezamenlijke 
aansturing van meerdere supply chains die we in 
Nederland verankeren. Deze nieuwe kennis en
kunde leidt op korte termijn tot nieuwe bedrijvig-
heid. De realisatie van één of meer 4C’s geeft een 
blijvende voorsprong en trekt buitenlandse partijen 
aan om hun regie in Nederland uit te voeren. 

De supply chains van verladers zijn zo complex dat 
individuele oplossingen voor ketenregie niet meer 
voldoen. Het is voor bedrijven steeds moeilijker om 
topprofessionals te vinden en vast te houden en
om voortdurend te investeren in de nieuwste techno-
logieën. De benodigde excellentie en ‘performance’ 
in supply chain management zijn niet meer altijd 
voorhanden. Daarom bekijken steeds meer verladers 
momenteel de mogelijkheden om hun ketenregie 
niet alleen te centraliseren, maar zelfs gezamen-
lijk te coördineren en te regisseren in een 4C. Ook 
omdat gezamenlijke aansturing en bundeling van 
informatie- en goederenstromen leidt tot een beter 
overzicht, snellere schakeling, betere afstemming 
en een lagere druk op het milieu. Omdat er steeds 
meer aandacht is voor duurzaamheid en milieudruk, 
en er - door de financiële crisis - steeds minder geld 
is, wordt dit steeds urgenter. 

Eenmaal gevestigde regiecentra zullen niet snel 
meer worden verplaatst. De in die regiecentra
ontwikkelde kennis en kunde zullen een flinke 
aanzuigende werking hebben op andere logistieke 
ketens. Daarom moet Nederland nu sterk inzetten 
op het 4C-concept.

Nederland heeft een stevige uitgangspositie om de 
innovaties die nodig zijn voor de invoering van 4C 
te realiseren. Ten eerste omdat de grote verladers in 
Nederland, zoals Friesland Foods, Hero en Unilever 
de komende jaren omschakelen naar gecentraliseer-
de ketenregie op Europees en mondiaal niveau: 4C 
biedt daarbij extra optimalisatiemogelijkheden. 

Ten tweede heeft Nederland een zeer goede 
kennisinfrastructuur. Onze universiteiten en hoge-
scholen hebben veel kennis over logistiek en supply 
chain management. Ten derde zijn Nederlandse
werknemers voor een groot deel hoogopgeleide
professionals die de nodige innovaties kunnen
bedenken en uitvoeren. Tenslotte heeft Nederland 
een aantal ICT-bedrijven dat voor de troepen
uitloopt, zoals Cordys, Quintiq en Ortec: zij kunnen 
de ICT-randvoorwaarden voor 4C invullen.

Doelstellingen
Het innovatieprogramma rond 4C heeft grote voor-
delen voor Nederland. Voordelen zoals besparingen 
in supply chain kosten, nieuwe bedrijvigheid, meer 
werkgelegenheid en een grotere aantrekkingskracht 
van Nederland op buitenlandse partijen. 
Het rapport van de Commissie van Laarhoven noemt 
voor 2020 de volgende economische en maatschap-
pelijke voordelen:
Lagere supply chain kosten: ter indicatie is het 
jaarlijkse besparingspotentieel voor de ‘food supply 
chains’ in West-Europa berekend: ongeveer 4 mil-
jard euro per jaar. Door het 4C-concept ook op an-
dere ketens toe te passen, zoals Fashion en Electro-
nics zal deze besparing significant hoger uitvallen.

Meer bedrijvigheid in Nederland: 4C kan gezien 
worden als een nieuwe bedrijfstak. Er komen 
buitenlandse ketenregiecentra en er worden nieuwe 
diensten ontwikkeld, bijvoorbeeld rond ‘forecasting’, 
financiering, belastingen en douane. Dat levert per 
jaar ongeveer 1 miljard euro op.
Nieuwe werkgelegenheid, al blijft de stijging van de 
werkgelegenheid in absolute aantallen beperkt: het 
gaat vooral om de verschuiving van personeel. Wel 
zal het kennisniveau van werknemers toenemen,
dus ook de toegevoegde waarde per medewerker.

Meer gekwalificeerd personeel in Nederland: in
iedere 4C is een pool van supply chain topprofes-
sionals nodig. Verladers kunnen van deze expertise 
gebruikmaken zonder dat zij deze mensen zelf
hoeven aan te trekken en vast te houden. Dat zorgt 
voor hogere winst en snellere innovatie.
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KPI’s
Binnen 4C wordt gestuurd op de volgende KPI’s:

KPI 1: Aantal gerealiseerde 4C’s - in de periode 
2012 - 2020 wordt gestreefd naar 15 4C’s;
KPI 2: Vermeden CO2 uitstoot - in 2020 50.000 ton 
kg CO2

5;
KPI 3: Vermeden wegtransportkilometers - in 2020 
50 miljoen kilometer;
KPI 3: Extra bijdrage van nieuwe ketenregie
activiteiten door 4C - in 2020 dragen Ketenregie 
activiteiten vanuit 4C € 1,8 mrd. bij aan het BBP 
(ten opzichte van € 0,6 mrd in 2010).

In het Dinalog project 4C4More zijn resultaten 
gerealiseerd van één 4C control tower op de KPI 
1, KPI 2 en KPI 3. Voor KPI 1 is één control tower 
gerealiseerd voor fast moving consumer goods. Voor 
KPI 2 (vermeden CO2) is zo’n 3200 ton CO2 uitstoot 
vermindering gerealiseerd. Voor KPI 3 is zo’n 3,5 
mln vrachtkilometers gerealiseerd. 

Daarnaast is in het Dinalog project Davinc3i, waar 
een groot deel van de Nederlandse sierteeltsector 
(bloemen en potplanten) in vertegenwoordigd was, 
een ontwikkeling ingezet waarmee op de middel-
lange termijn een vermindering van 9% gereden 
kilometers en CO2 gerealiseerd kan worden. Gezien 
het grote aandeel van deze sector in de totale 
Nederlandse vervoersprestatie zal dit een zeer 
significante bijdrage opleveren aan de KPIs op 
programma niveau, met name KPI 2 en 3. 

Voor de bijdrage op KPI 3, zie de discussie bij de 
KPIs op programmaniveau. Op basis van het huidige 
groeipad van de bijdrage aan het BBP zal voor 4C 
KPI 3 gehaald worden. 

Om te bewaken dat er meer control towers worden 
gerealiseerd is een actie daartoe ontwikkeld binnen 
het programmasecretariaat. 

Governance
4C is als onderzoeksonderwerp grotendeels belegd 
bij het TKI Dinalog. Het programmasecretariaat 
ontwikkelt een programma om de ontwikkeling van 
control towers mogelijk te maken. Voor de roadmap 
4C is een Klankbordgroep ingesteld die meedenkt 
over de contouren van de roadmap, en de verdeling 
van gelden over de prioriteiten in de roadmap. De 
programmaontwikkelaar van het TKI is secretaris 
van de Klankbordgroep. 

Bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen
Het maatschappelijk belang van 4C is meer 
economische groei, maar ook meer duurzaamheid: 
veel minder onnodige vervoerskilometers (dus ook: 
minder congestie) en minder uitstoot van schade-
lijke stoffen. Op basis van ervaringen van Hero en 
SCA in Hazeldonk is uitgerekend dat deze verlaging 
een besparing van 28 procent minder ritten kan 
opleveren. 

Prioriteiten voor 2016-2019
De prioriteiten voor kennis en innovatie in de 
roadmap 4C ontstaan uit ontwikkeling aansluitend 
bij de geïdentificeerde witte vlekken en stimulering 
van het ontstaan van 4C’s. Daarnaast zijn er nieuwe 
uitdagingen op het vlak van ketenregie in specifieke 
sectoren en op het vlak van e-commerce. ICT ont-
wikkeling is hiernaast een belangrijke richting van 
onderzoek, dit wordt vormgegeven in een separate 
roadmap. Hier is goede afstemming nodig tussen de 
roadmap ICT en roadmap 4C (en andere roadmaps 
als synchromodaliteit, service logistiek en NLIP).

5 Vermeden CO2 betekent dat voortuigen helemaal niet hoeven te rijden. Dit is direct gerelateerd aan vermeden kilometers. Het betreft 
dus niet alleen een verschuiving, maar vermijding waar mogelijk.
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4C roadmap ontwikkeling
Specifieke onderzoeksaspecten en aandachtspunten 
voor cross chain collaboration zijn:
• Governance en businessmodellen moeten robuus-

ter worden om te kunnen komen tot 4C met hoge 
impact op de supply chain efficiency; 

• Toewerken naar strategische en tactische 4C is de 
komende jaren nodig om te komen tot meer

 geïntegreerde 4C concepten en toenemende
 betrokkenheid van verladers en vervoerders;
• Onder andere door middel van serious gaming kan 

een mental shift tot stand komen in ketensamen-
werking (met name horizontaal); 

• Crossover ontwikkeling van 4C samen met
 synchromodale oplossingen en service logistieke 

oplossingen vergen aandacht in onderzoek en 
ontwikkeling; 

• Methoden om te komen tot collaborative
 forecasting en planning met daaraan gekoppeld 

decision support systems in planomgevingen
 moeten worden ontwikkeld; 
• Verbreding van 4C concepten door toevoeging van 

marketing, sourcing en inkoop, financiële stromen, 
etc, is nodig om business modellen te versterken; 

• Onafhankelijk ketenregisseurs kunnen 4C model-
len versterken, maar dit vergt ook een juridische 
basis waarop dit mogelijk is. De komende periode 
worden tenminste twee neutrale trustees opgezet; 

• Internationalisering van 4C concepten is een 
mogelijkheid om de impact op de doelstellingen te 
vergroten, er is in de topsector een aparte

 internationaliseringsstrategie waarbij wordt
 aangesloten; 
• Onderzoek naar effecten van cross-border 
 activiteiten van 4C is nodig om internationalise-

ring mogelijk te maken en 4C te verankeren in 
Nederland. 

E-commerce 
Doelstelling is om Nederland beter te positioneren 
als ketenregieland voor e-commercestromen in 
2020, waarbij deze activiteiten substantieel
bijdragen aan het BBP. Een goede organisatie van 
de supply chain activiteiten, zoals warehouse 
operations, ketensamenwerking en last-mile 
belevering zorgen voor een efficiënte e-fulfilment. 
Daarmee wordt Nederland tevens aantrekkelijker 
voor vestiging van nieuwe distributiecentra voor
deze specifieke ketens.

Binnen het Dinalog R&D programma is in een aantal 
projecten al onderzoek gedaan naar aspecten van 
e-commerce en de logistieke gevolgen daarvan. In 
het project Cross Chain Order Fulfilment: for inter-
net sales wordt gekeken naar logistieke concepten 
voor de fulfilment van internetverkopen, maar ook, 
bijvoorbeeld, van bibliotheken. In Value Creation by 
Closing the Loop is aandacht voor de retouren die 
voortkomen uit internetverkopen. Daarnaast is in dit 
project een whitepaper over e-commerce ontwikkeld. 
In sommige gevallen kan dit oplopen tot 65-75% 
van de verkoopstroom. In het project Catelog wordt, 
onder andere, onderzocht hoe de last-mile van de 
pakketbelevering ingericht kan worden. Binnen het 
project Concoord worden last-mile vehicle routing 
algoritmen ontwikkeld. Al deze projecten zijn nu 
onderdeel van de Topsector roadmap 4C. Het andere 
onderzoek zoals dat nu in de roadmap 4C wordt uit-
gevoerd is heeft wel raakvlakken met e-commerce, 
maar dekt de totale problematiek van e-commerce 
maar ten dele af. 

Ook het maatschappelijke aspect van de grote groei, 
en de tekortkomingen binnen de e-commerce op dit 
moment, is aanleiding om extra aandacht te geven 
aan dit onderwerp. Zowel beveiliging van webshops, 
de logistieke efficiëntie van de fulfilment, het 
toezicht op internationale goederenstromen, als de 
behoefte aan horizontale samenwerking vragen om 
onderzoek en innovatie, en deze vragen zijn urgent, 
of zullen dat binnen korte tijd worden.
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Specifieke onderzoeksaspecten: 
• Standaardisatie op Europees niveau is een issue 

binnen webshops en de informatieafhandeling 
voor fulfilment; 

• Dichter bij elkaar brengen van vraag en aanbod. 
Fulfilment op basis van bestelling van de klant in 
combinatie met verbeterde vraagvoorspelling; 

• Optimalisatie warehouse operatie, waarbij gewerkt 
wordt aan hoger aantal orderregels per

 medewerker; 
• Retourlogistiek als centrale business case voor 

e-commerce ketens;
• Bundelen van online consumentbestelling waarbij 

de consumentvoorkeur centraal staat; 
• Het douane toezicht wordt een steeds groter 

probleem: cross border e-commerce neemt sterk 
toe, ondanks de obstakels daarvoor. Heffing van 
belasting en invoerrechten is een groot probleem, 
doordat partijen via logistieke ingrepen, of fraude, 
onder de minimum normen proberen te komen, 

• Hoe om te gaan met activiteiten van niet-EU
 landen (CH, VS); 
• Door inefficientie van betrokken partijen en de 

organsiatie van de markt is last mile belevering is 
een groot knelpunt aan het worden;

• Er is nog weinig kennis over effectieve multi-
channel sales strategies (en de daarbij behorende 
logistiek.

Verdieping van sectoren
In de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen 
speelt qua innovatie een vergelijkbare problematiek 
als in de Topsector Logistiek: het betreft een grote 
sector met vele MKB bedrijven, die moeten
innoveren om hun concurrentiepositie in de wereld 
te beschermen. Er zijn enkele grote partijen die 
budgetten hebben voor innovatie, maar de meerder-
heid van de bedrijven heeft dat niet. 

Met het TKI Tuinbouw is afgesproken dat in de 
logistieke agenda samen opgetrokken kan worden. 
Voor Tuinbouw is Logistiek een belangrijk aspect, 
maar niet de hoofdzaak van hun innovatieagenda. 
Die hoofdzaak ligt veel meer bij productontwikkeling 
en productinnovatie. De kennis- en innovatieagenda 
is op dit moment nog in ontwikkeling. Zwaartepunt 

in deze agenda voor logistiek is horizontale en
verticale samenwerking in tuinbouwketens. 
Meer informatie over de Roadmap 4C is te vinden
in het document Revisie Roadmaps, hoofdstuk 7. 
Dit document is te downloaden via 
www.topsectorlogistiek.nl.

3.6 Service Logistiek

Definitie
Service Logistiek orkestreert alle aspecten van de 
‘after-sales service’ vanaf de verkoop tot aan het 
einde van de levensduur van het product, service of 
functie. De uitdaging ligt vooral in de samenhangen-
de besturing van alle elementen zoals: call centers, 
(remote) diagnostiek, onderhoudsmonteurs,
reserveonderdelen, tools, voorwaarts- en retour-
logistiek, reparatie en hergebruik.

Zelfs deze recente definitie staat op het punt te 
veranderen door de volgende overwegingen: 
• Onze definitie en ontwikkelingsactiviteiten zijn 

nogal bekeken door een OEM bril en zetten de 
klant minder centraal; 

• Er is een groeiende tendens dat klanten (B2B en 
B2C) het bezit van producten minder waarderen 
maar wel het gebruik ervan. Enkele voorbeelden: 
In B2B ‘Pay per click’ in copy of printing 

 business of ‘cloud computing’ en in B2C de
 ontwikkeling van CD/DVD naar ‘streaming services’ 

of de auto als onderdeel van ‘mobility on demand’ 
(Sharing Economy); 

• In deze nieuwe service wereld is het belang van 
‘Total Cost of Ownership (TCO)’ optimalisatie

 minder van belang en wordt er vooral gekeken 
naar ‘Function Availability’ en ‘Price per Unit 
Use’; 

• Onze fundamentele en experimentele research
 is sterk gericht op B2B. Ontwikkelingen in B2C
 zullen zeker ook interessant en minstens zo
 belangrijk worden;
• Mogelijk is een ander service gebied in het 
 publieke domein ook van belang (P2B of P2C).
 De service van onze infrastructuur zoals de
 beschikbaarheid van de wegen, het spoorwegnet-

werk of de waterwerken. 
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Dit leidt tot de nieuwe definitie: Service Supply 
Chains zijn, anders dan product supply chains, 
voor bedrijven een middel om een gewenste func-
tionaliteit aan haar klanten te leveren, middels de 
verkoop of het gebruik van technologische produc-
ten en daarnaast middels programma’s gericht op 
instandhouding, upgrading en veilig gebruik van die 
producten gedurende de gehele levenscyclus, tot en 
met de uiteindelijk buitengebruikstelling, terugname 
en hergebruik van deze producten. 

Stip op de Horizon
Vanaf 2020 staat Nederland onafgebroken wereld-
wijd aan de top in kennis en kunde over Service 
Logistiek. 
Er liggen uitstekende kansen om die ambitie te 
realiseren. De aandacht voor service logistiek neemt 
toe, omdat de winstmarges in de service business 
hoger liggen dan bij productie en verkoop. Daar-
naast willen klanten, gezien de huidige economische 
omstandigheden, hun kosten verder reduceren en 
beheersen. Deze tendens stimuleert bedrijven om 
hun klanten concurrerende servicecontracten aan 
te bieden. Die klanten stellen overigens ook steeds 
hogere en meer verschillende eisen aan de service. 
Zij vragen om betrouwbaarheid, beschikbaarheid en 
duurzaamheid van technische systemen, en 
dat maakt de inrichting en aansturing van de 
serviceprocessen steeds complexer. Daarnaast 
worden producten heel snel steeds complexer en 
steeds afhankelijker van integrale netwerken. Het 
technische vernuft dat nodig is om die producten 
efficiënt te kunnen onderhouden neemt sterk toe. 
Hierdoor wordt het voor bedrijven steeds moeilijker 
om zelf de gewenste excellentie te behalen en om 
goed opgeleid personeel te behouden. 
Ook de steeds sterker wordende roep om onze
economie duurzamer te maken maakt een 
herbezinning op het gebruik van niet alleen beperkt 
beschikbare grondstoffen maar in het bijzonder 
dure gebruiksproducten en kapitaalgoederen 
onvermijdelijk. Voor de maakbedrijven betekent
dat een forse paradigmashift: de overgang van 
traditionele productsupply chains naar product-
based service supply chains voor met name de 
maakindustrie. 

Deze ontwikkelingen vinden overal ter wereld plaats. 
Kortom, de markt voor Service Logistiek groeit en 
is aantrekkelijk, maar de complexiteit en het 
gewenste kennisniveau nemen toe. Daarom zijn er 
nieuwe concepten nodig voor ketenregie en keten-
configuratie. Nederlandse bedrijven en kennis-
instellingen moeten dus nu samen investeren om
via integrale serviceconcepten en ketenregie een 
‘first mover advantage’ te behalen en de 
geformuleerde ambitie te realiseren.

Doelstellingen

Servicisation
In 2025 hebben 50% van de bedrijven in de
maakindustrie die vanwege duurzaamheid of
klanteneisen de paradigme shift hebben gemaakt 
van traditionele product levering naar de levering 
van op hun producten gebaseerde diensten, een 
integrale service logistieke ondersteuning. 
Opmerking: Hiermee adresseren we in feite de 
progressie van ‘alle logistiek gerelateerd aan 
reservedelen’ naar ‘alle logistiek gerelateerd aan
de levering en gebruik van services’. 

Voorspelbaarheid (B2B)
In 2025 zal 80% van het faalgedrag van de
producten/systemen in de kapitaalgoederen
industrie voorspelbaar zijn door Condition Based 
Maintenance en / of Big Data technieken. 
Dientengevolge zal de nieuwe ‘sense and response’ 
gedifferentieerde service logistieke keten zeer 
geavanceerd zijn met als resultaat sterk verbeterde 
klantentevredenheid en tenminste een reductie van 
50% service (logistieke) kosten. 
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Internet of Things (B2C)
In 2025 zal in 80% van de huishoudens alle rele-
vante energie equipement (zoals verwarming, airco, 
zonnepanelen, windturbines, koelkast, wasmachine, 
auto oplaadpunt en slimme meter) volledig verbon-
den zijn om optimaal energieverbruik te managen en 
om zorgeloos te opereren. 

Nieuwe service (logistieke) business modellen zullen 
worden ontwikkeld om de gewenste ‘control tower’ 
diensten te leveren en om het benodigde onderhoud 
(remote of on-site) uit te voeren met minimale kos-
ten en minimale verstoring van de klant. 

Mass service customization
In 2025 zijn er enkele service business modellen 
geïmplementeerd, gebaseerd op online veiling van 
individuele service transacties. Dit is vooral gericht 
op goedkope producten met grote volumes in de 
markt met multi-brand service mogelijkheden. 
Nieuwe service logistieke ketens zullen worden 
ontwikkeld om op grote schaal individuele service 
verwachtingen te managen, uitgaande van de
nieuwste technologische mogelijkheden om de end-
to-end service vanaf de inceptie, via online veiling 
en aansturing van de service middelen (hardware, 
software, technici, reservedelen, LSP, repair centers 
etc.) integraal aan te sturen. Specifiek zullen hierbij 
nieuwe relaties ontstaan met service partnerships of 
service alliances gebaseerd op transparantie en
toegevoegde waarde en waarbij nieuwe verdien-
modellen in de totale keten aan de orde komen. 

KPI’s
Binnen Service Logistiek wordt gestuurd op de 
volgende KPI’s:

KPI 1: Aantal Service Logistics Control Towers
gerealiseerd - in de periode 2012-2020 is de
streefwaarde 8 control towers;
KPI 2: Reductie total cost of ownership door Service 
Logistics met 15% in de projecten in de periode 
2013 tot 2020.

In het Dinalog project Proselo is één service
logistics control tower gerealiseerd. De gerichte
actie van het programmasecretariaat om de
realisatie van control towers te ondersteunen is
ook beschikbaar voor control towers in de service 
logistiek. In het project Proselo is daarnaast
aangetoond dat besparingen op onderhoudskosten
in de maak- en onderhoudsindustrie te bereiken
zijn van 10%-30%, met uitschieters naar meer dan 
50%. Betrokken bedrijven zijn ASML, Nedtrain, 
Fokker, Daf, FEI, Defensie, Océ, Philips. De haal-
baarheid van KPI 2 is daarmee ruim aangetoond. 

Governance
Service Logistiek is als onderwerp belegd bij het TKI 
Dinalog. Bij de ontwikkeling van de projecten wordt 
het netwerk Service Logistics Forum (SLF) gebruikt. 
Het TKI Dinalog en SLF geven samen vorm aan het 
International Center for Service Logistics (ICSL) dat 
projecten zal definiëren op basis van bedrijfsparti-
cipatie. Verder wordt nauw samengewerkt met het 
Dutch World Class Maintenance (DWCM) instituut 
dat bij Dinalog is gehuisvest. Deze samenwerking 
wordt ingegeven door de nauwe relatie die bestaat 
tussen onderhoud, modificaties, upgrading en
Service Logistiek, waarbij vooral de ontwikkeling
van de ICT-‘backbone’ een belangrijke rol speelt 
(remote monitoring and diagnostics, remote repair, 
spare parts logistics, service planning). Dit garan-
deert een gedragen aanpak en gewogen besluiten. 
Deze samenwerking ligt ook aan de basis van de 
gezamenlijk inspanning van DWCM en TKI Dinalog 
ten behoeve van de propositieontwikkeling voor het 
onderhoudscontract voor de F35 in Nederland. 
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Bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen
Een efficiënte Service Logistiek draagt bij aan duur-
zaamheiddoelstellingen. Als producten een langere 
levenscyclus hebben en producten en reserveonder-
delen optimaal worden hergebruikt, verspillen we 
immers minder materiaal. Een optimale inrichting 
van Service Logistiek ketens draagt ook bij aan de 
vermindering van de CO2-uitstoot en het totale ener-
gieverbruik van het product. Service Logistiek levert 
tevens een bijdrage aan de circulaire economie.

Subthema’s
De realisatie van de logistieke visie zal gevangen 
kunnen worden in een 3-tal roadmaps:
• Service concepten;
• Service business model; 
• Service chain management.

Service concepten
De service verlener moet voor de klant de juiste 
service concepten ontwikkelen. Dit zowel voor
traditionele product levering, maar ook voor de 
levering van op hun producten gebaseerde diensten 
(servicisation). 
Het eerste belangrijke aspect is het inzicht in de 
geïnstalleerde producten. Zijn de producten 
ontworpen voor service? Hoe ziet de totale levens-
cyclus van het product eruit? Waar zijn de producten 
geïnstalleerd bijvoorbeeld qua geografische 
spreiding en industriële omgeving?

Het tweede aspect dat van belang is voor de overwe-
ging van het service concept is het ontwerp van het 
onderhoud:
• Reactief: ‘break and fix’ service;
• Proactief: gepland onderhoud;
• Predictief: onderhoud gebaseerd op de conditie 

van het product zoals vastgesteld middels ‘remote 
monitoring’ en ‘remote diagnostics’;

Het kan ook een mix van deze drie zijn. 

De volgende vraag die zich voordoet is met wel-
ke service middelen de service wordt geleverd? 
Middels call centers (met of zonder diagnostische 
ondersteuning), reparatie bij de klant, uitwisselen 

van onderdelen (‘smart couriers’) of brengt de klant 
het kapotte product naar het reparatiedepot? Welke 
technici zijn nodig voor de installatie, onderhoud
en verwijdering van de producten / systemen? 
Met welke vaardigheden en geografische spreiding? 
Wat zijn de mogelijke response tijd en call center 
ondersteuning? Welke tools zijn benodigd ter onder-
steuning van het service proces zoals het loggen van 
service gebeurtenissen, call centers, diagnostische 
tools en ‘remote’ sensoren? En welke reserveonder-
delen zijn benodigd?

Het laatste maar niet onbelangrijkste aspect is de 
stem van de klant. Wat is de gewenste response of 
resolutie tijd voor de klant? Of wat is de gewenste 
‘uptime’ gedurende een langere tijdsperiode?

Service business model
Na het ontwerp van het service concept en de 
service middelen moet de volgende vraag worden 
beantwoord: wat is het onderliggende service 
business model? Het antwoord hierop kan erg
verschillen per bedrijf en per industrie. Er zijn 
vele overwegingen:
• Heeft de OEM / service verlener een service
 business alleen voor de garantieverplichtingen of 

ook voor de periode daarna tot einde levensduur 
van het product?

• Streeft de OEM / service verlener naar een
 servicisation business model met totale ontzorging 

voor de klant?
• Wordt de service business bestuurd als een
 interne organisatie waar de kosten worden door-

belast of als een service divisie met een eigen 
winstoogmerk?

• Streeft de OEM / service verlener naar een
 integrale service business met eigen engineers en 

reserveonderdelen, of naar een open service busi-
ness model met de levering van reserveonderdelen 
als mogelijk enige kans om business te genereren?

• Is deze service business B2B, B2C of anders?
• Wordt de service business uitgevoerd met eigen 

personeel, compleet uitbesteed of een mix van 
beide?
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Innovaties in service business modellen zijn nog niet 
voor de hand liggend. Mogelijk kunnen industrieën 
met minder ontwikkelde service business modellen 
leren van de industrieën in andere sectoren. Andere 
innovaties zijn onderweg of kunnen worden voor-
zien in het ‘poolen’ van service middelen in allerlei 
service processen (engineers, reserveonderdelen, 
IT infrastructuur, etc) en met de online veiling van 
service transacties. 

Service Chain Management
De laatste prominente vraag gaat over de orkestratie 
van de service transacties. Dit gaat over de 
geheelomvattende uitvoering en controle van de 
individuele service middelen, of in andere woorden: 
Service Chain Management. Waar kunnen deze 
middelen beter bestuurd worden dan in een ‘Service 
Control Tower’? Gegeven de richting naar ‘sense & 
respond’ gedreven service business is de rol van de 
‘control tower’ het bewaken, anticiperen en het
nemen van operationele beslissingen bij de 
uitvoering van de benodigde service van begin tot 
eind. Hierbij wordt rekening gehouden met alle 
informatie die op het laatste moment beschikbaar 

is, waarmee dan mogelijk de tijdige en adequate 
uitvoering van de service wordt beïnvloed. 
Deze ‘control tower’ heeft in belangrijke mate de 
taak om de ‘onafhankelijke’ ketens van alle service 
middelen te combineren zoals van engineers, tools 
en reserveonderdelen. Hiermee ontstaat de behoefte 
aan ‘cross chain controls’ van alle service midde-
len tussen OEM, de eigenaar van de producten en 
derden die services leveren zoals engineers, call 
centers, LSP en de planning van reserveonderdelen. 

In de ‘control tower’ wereld zijn er nog vele
innovaties nodig maar er is ook al veel gaande. Deze 
innovaties zijn vooral gericht op ICT zoals CRM, ERP 
en ‘event tracking’. Er is ook veel aandacht binnen 
en tussen bedrijven voor de koppeling van gegevens, 
processen en systemen om daarmee de gewenste 
‘sense & respond’ gedreven service business te 
bereiken.  

Meer informatie over de Roadmap Service Logistiek 
is te vinden in het document Revisie Roadmaps, 
hoofdstuk 8. Dit document is te downloaden via 
www.topsectorlogistiek.nl.
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3.7 Buitenlandpromotie 

Definitie
Buitenlandpromotie betreft alle activiteiten gericht 
op de acquisitie van bedrijven, ketenregie en 
goederenstromen naar Nederland en export van 
Nederlandse kennis naar het buitenland.

Stip op de horizon
In 2020 wordt Nederland internationaal gezien als 
een zeer aantrekkelijk land om logistieke activiteiten 
te vestigen, of goederenstromen te laten aansturen. 
De Nederlandse kennis wordt actief gezocht door 
landen, die zich op logistiek gebied willen 
ontwikkelen. Voor zowel acquisitie van logistieke 
stromen en bedrijven als voor kennisexport is een 
geoliede (virtuele) organisatie ontstaan, waarin alle 
belangrijke partijen zijn betrokken en kansen
worden gecreëerd en benut. 

Doelstellingen
• Meer logistieke activiteiten van buitenlandse
 bedrijven in Nederland, waaronder nieuwe
 internationale business vanuit Nederland door 

‘regie’ op internationale goederenstromen die niet 
noodzakelijk door Nederland stromen;

• Meer goederenstromen via Nederland;
• Export van logistieke kennis en kunde naar het 

buitenland om bij te dragen aan de ontwikkeling 
van logistiek in opkomende markten en ontwikke-
lingslanden.

 
KPI’s
Binnen Buitenlandpromotie wordt gestuurd op de 
volgende KPI’s:

KPI 1: Het aantal bedrijven dat zich in Nederland 
vestigt om logistieke redenen is in 2020 toegeno-
men met 30% tot 100;
KPI 2: Nederland is in 2020 nummer één van alle 
Europese landen in de World Logistics Performance 
Index;
In 2014 was Nederland nummer twee in de World 
Logistics Performance Index. 

Governance
Buitenlandpromotie kent een Buitenland Promotie 
Board onder voorzitterschap van een inspirator van-
uit het Topteam Logistiek. Andere leden zijn: NFIA, 
mainports, Regionale ontwikkelingsmaatschappijen 
en deelnemende uitvoerende partijen. Deze 
Buitenland Promotie Board heeft tot taak toe te zien 
op het realiseren van de ambities en streefwaarden 
zoals eerder verwoord door het Topteam Logistiek, 
met name het toezicht en beheer van de genoemde 
activiteiten. Zij beslist over de integrale strategische 
acquisitie en exportplannen, de financierings-
methodiek en de benodigde budgetten voor
programma’s. 
Voor de uitvoering van de activiteiten kent Buiten-
landpromotie een Projectteam Logistiek, gevoed uit 
expertise en capaciteit van de partners NFIA, NDL 
en Dinalog.

Bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen
Deze actie is met name gericht op de versterking 
van de economische positie van Nederland. Daar-
naast is het een randvoorwaarde voor efficiënte 
logistieke afwikkeling. Buitenlandpromotie is gericht 
op het aantrekken van partijen die hun logistiek
vanuit Nederland willen (laten) aansturen. Deze 
stromen kunnen via Nederland verlopen of daar-
buiten. Dikkere stromen maken het op meerdere 
trajecten mogelijk om alternatieve modaliteiten in
te zetten met een hogere frequentie en
betrouwbaarheid.
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Subthema’s
Buitenlandpromotie kent de volgende vier
subthema’s:
1 Verbinding
2 Onderzoek & Strategie
3 Markt & accountbenadering
4 Communicatie & PR

Deze functies moeten onderling worden geïnte-
greerd, elkaar op iteratieve wijze versterken en in 
samenwerking met de verschillende stakeholders 
worden uitgevoerd.

Op het vlak van buitenlandpromotie zullen activitei-
ten worden ontplooid op zowel het naar Nederland 
halen van buitenlandse bedrijven met logistieke 
bedrijven, als de export van kennis en kunde.  

3.8 Maatwerkaanpak Regeldruk - Logistiek

Definitie
Vereenvoudiging en onderlinge afstemming van 
wet- en regelgeving helpt de logistieke sector in 
Nederland verder te versterken. Dit gaat bijvoorbeeld 
over wet- en regelgeving rondom de vestiging van 
bedrijven, de afhandeling van logistieke processen 
en de besluitvorming om het kernnetwerk van 
fysieke infrastructuur te realiseren. De huidige 
juridische complexiteit vormt een risico en schaadt 
het Nederlandse investeringsklimaat. Daarbij is
ook verbetering nodig van de afstemming tussen 
nationale, regionale en lokale overheden over 
bijvoorbeeld de afgifte van vergunningen.

Stakeholders hebben een aantal bestaande 
knelpunten aangegeven:
• De huidige mededingingswetgeving kan de 
 bundeling van goederen- en informatiestromen 

hinderen;
• De vervoers- en aansprakelijkheidswetgeving moet 

worden aangepast om synchromodaliteit te 
 realiseren;

• Er zijn wijzigingen nodig in het omgevingsrecht
 en het vergunningenstelsel voor de bouw en duur-

zame inrichting van (multimodale) overslagpunten 
en bedrijfsterreinen;

• De mogelijkheden om meerjarige concessies over 
het spoor af te spreken zijn nu (te) beperkt; 

• Faillissementsfraude verder beperken. Het is nu te 
eenvoudig om een doorstart te maken na 

 faillissement.

Deze en andere gemelde knelpunten worden gewaar-
deerd op sectorbrede relevantie (100%), doorgege-
ven aan de relevante (overheids)instanties (deel van 
de knelpunten dat relevant is voor logistieke sector 
in zijn geheel), gemonitord en terug gemeld aan de 
indieners.

Stip op de horizon
Einddoel is een situatie waarin er passende wet- 
en regelgeving is voor de logistieke sector in zowel 
de huidige praktijk als in relatie tot de beoogde 
innovatieve ontwikkelingen in de toekomst. Het 
Topteam Logistiek organiseert de loketfunctie in
het behartigen van de relevante belangen van de 
logistieke sector als geheel en adresseert de 
beperkende wet- en regelgeving bij de verantwoorde-
lijke overheidsinstantie(s).

Doelstellingen 
• Zorgen voor passende wet- en regelgeving in de 

huidige situatie; 
• Voorkomen van knellende wet- en regelgeving bij 

de ontwikkeling van innovatie logistieke diensten-
concepten (waaronder synchromodaal transport en 
NLIP);

• Inrichten meldpunt voor knelpunten in wet- 
 en regelgeving die duurzame groei en innovatie 

belemmeren, inclusief borging dat de beperkende 
wet- en regelgeving bij de verantwoordelijke

 overheidsinstantie(s) wordt geadresseerd, zoals
 de Regiegroep Regeldruk, toezichthoudende in-

stanties maar ook regionale of lokale overheden. 
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KPI’s
Voor Wet- en regelgeving wordt gestuurd op de
volgende KPI’s:
• Loketfunctie Topsector Logistiek gerealiseerd in 

2015;
• Aantal opgeloste knelpunten op het gebied van 

wet- en regelgeving - in de periode 2015-2020 
wordt gestreefd naar 50 opgeloste knelpunten.

Governance
Als Stuurgroep van de actie Vereenvoudiging
Wet- en regelgeving treedt het overleg Maatwerk-
aanpak Regeldruk - Logistiek (MAR-L) op. In MAR-L 
zijn diverse overheden en marktpartijen vertegen-
woordigd. Voorzitter is IenM. IenM stuurt de actie 
aan en voert uit.

Bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen
Het oplossen van knelpunten in wet- en regelgeving 
sluit aan bij de doelstelling van het kabinet rond 
verlaging van administratieve lasten. Daarnaast 
wordt innovatie bevorderd en kosten worden 
bespaard. Ook wordt de robuustheid van het vervoer-
netwerk versterkt, omdat sneller switchen tussen 
modaliteiten mogelijk wordt.

Subthema’s
Wet- en regelgeving kent de volgende drie
subthema’s:
1 Loketfunctie
2 Hitteams
3 Onderzoek

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de
projectideeën voor de periode 2015-2020. 

Projectideeën Vereenvoudiging Wet- en regelgeving

Loketfunctie
•  Inrichten loketfunctie
•  Brede communicatie
•  Aanpakken van de door de stakeholders genoemde knelpunten in o.a. mededingingswetgeving, vervoers- en
 aansprakelijkheidswetgeving, omgevingsrecht en het vergunningenstelsel 

Hitteams
Instelling hitteams om geïdentificeerde knelpunten op te lossen, in te dienen en de aanpak om tot een oplossing te
komen te monitoren.

Onderzoek
Blijvend onderzoeken hoe wet- en regelgeving verder kan worden vereenvoudigd en gestroomlijnd (bottom up en top down).
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3.9 Human Capital Agenda

Definitie
Een sleutelfactor voor het realiseren van de ambities 
van de topsector logistiek is aandacht voor Human 
Capital. Daarom is een Human Capital Agenda opge-
steld die voor een impuls aan de Topsector Logistiek 
gaat zorgen. Eén van de instrumenten in de Human 
Capital Agenda is het concept Kennis Distributie 
Centrum (KDC), dat een belangrijke rol speelt bij de 
kennisvalorisatie van de andere acties.

Een KDC is een regionaal samenwerkingsverband 
voor kennis (MBO-HBO-WO) en innovatie, gecoördi-
neerd door de hogeschool in de regio, in het 
bijzonder het logistieke hbo-lectoraat. Deze centra 
zorgen voor een continue wisselwerking tussen werk-
veld en onderwijs. In 2010 is afgesproken om zes 
Kennis Distributie Centra verdeeld over het land te 
ontwikkelen. Deze KDC’s zijn onderling voorbonden 
en vormen een Centre of Expertise en profileren zich 
individueel op een van de innovatiethema’s.

Doelstellingen 
• Het aangaan van de kwantitatieve en kwalitatieve 

uitdagingen voor de sector;
• Het bevorderen van een sterke kennisinfrastruc-

tuur met meer kennisdeling.

KPI’s
Binnen Human Capital wordt gestuurd op de 
volgende KPI:
• 50% meer uitstroom van professional in de 

logistieke sector met grondige kennis over de 
innovatiethema’s. Op HBO/WO niveau betekent dit 
een groei van 1400 personen (2010) naar 2100 
(2020). 

Momenteel groeit het aantal studenten in het HBO 
met ongeveer 7-10% per jaar. Op basis van deze 
groei gaat deze KPI in 2020 gehaald worden. 

Governance
De Human Capital Agenda wordt aangestuurd
door de Human Capital Tafel, waarin onderwijsveld, 
het bedrijfsleven en sociale partners breed
vertegenwoordigd zijn. De Human Capital Tafel
heeft vijf werkgroepen die per subthema ingericht 
zijn. Onder elke werkgroep hangt een aantal
actielijnen en daaruit volgende acties. Sommige
projectgroepen hebben overleggen met een
specifieke opdracht in het leven geroepen. Een 
goed voorbeeld hiervan is het Doddendaal-overleg, 
genoemd naar de locatie van de eerste vergadering, 
waarin leden van de Colleges van Bestuur van de
hogescholen en bestuurders van het bedrijfsleven 
die participeren in het Centre of Expertise bij elkaar 
komen voor afstemming. De Human Capital Tafel 
wordt voorgezeten door de inspirator uit het Topteam 
Logistiek. 

Bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen
De Human Capital Agenda Logistiek draagt bij
aan het behalen van drie maatschappelijke doelen: 
verhogen van het kennisniveau, verbeteren van de 
aansluiting van onderwijs op en ontsluiting van
kennis aan de arbeidsmarkt en verspreiding van 
sociale innovatie. Deze doelen worden door middel 
van subthema’s bereikt. 

Subthema’s
Human Capital kent de volgende vijf subthema’s:
1 Excellent en State of the art onderwijs;
2 Meer kwalitatief hoogstaande werknemers;
3 Sociale innovatie: beter benutting en behoud 

werknemers;
4 Stapelen van kennis;
5 Kwantitatieve kennis over de sector.
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Onderzoek human capital 
Een belangrijke manier om resultaten van onder-
zoek en innovatie naar de sector te brengen is via 
onderwijs en scholing. De human capital agenda 
is daarom onlosmakelijk verbonden met de onder-
zoekslijnen van de andere roadmaps. De human 
capital actielijn is breder dan de activiteiten die in 
dit document worden beschreven. In dit document 
worden twee belangrijke prioriteiten belicht: 
• Ten eerste is het van belang om de onderzoeks-

resultaten uit projecten in het onderwijs te laten 
landen. Daarvoor is het nodig dat de scholen 
(HBO, MBO, instituten, en wellicht ook VO/WO) 
toegang krijgen tot de onderzoeksresultaten. Daar-
voor zullen activiteiten worden ontwikkeld waar-
mee dit vraaggestuurd kan worden ingericht. 

• Ten tweede is er op een aantal human capital 
thema’s nog onderzoek te doen. De belangrijk-
ste hiervan is sociale innovatie. Hiermee wordt 
bedoeld de herinrichting van onderwijs, arbeid en 
arbeidsmarkt voor de logistiek, waardoor werk-
geverschap en werknemerschap naar een hoger 
kwaliteitsniveau worden getild. Onderzoek moet 
zich met name concentreren op de relatie tussen 
organisatievormen bij logistieke bedrijven en hun 
betrokkenheid bij en adoptie van innovatie.   

Meer informatie over de Roadmap Human Capital 
is te vinden in het document Revisie Roadmaps, 
hoofdstuk 12. Dit document is te downloaden via 
www.topsectorlogistiek.nl.

3.10 Supply Chain Finance

Bij de herijking van de Actieagenda, begin 2015, 
heeft het Topteam Logistiek besloten de actie 
Supply Chain Finance naar de monitorfase te 
verplaatsen. De ontwikkeling van Supply Chain 
Finance is goed belegd via het EZ programma op dit 
gebied. In dat programma is € 5 mln beschikbaar. 
De uitvoering ligt bij Windesheim. Een inspirator 
vanuit het Topteam Logistiek blijft in de interna-
tionale Stuurgroep. De projecten, die in 2015 zijn 
opgestart, lopen nog door. Het beschikbare budget 
wordt afgebouwd.
Het nog beschikbare budget wordt ingezet om:
• De Supply Chain Finance Community te 
 ondersteunen in 2016 en 2017 (via Connekt);
• Supply Chain Finance House en een enkel klein 

project (vooral via TKI).
Voor de volledigheid hieronder de definitie en
doelstellingen van SCF.

Definitie
‘Financial arrangements in the form of debt, equity 
or financial contracts used in collaboration by at 
least two supply chain partners (buyer and seller) 
and facilitated by the focal company with the aim 
to improve the overall financial performance and 
mitigate the overall risks of the supply chain.’

Aan deze definitie zijn elf SCF instrumenten te 
koppelen:

Equity Debt Financial contracts

Take-over Reverse factoring Buyer managed inventory
Joint venture Advance payments Vendor managed inventory
Minority interest Loans Dynamic discounting
 Convertibles Risk sharing
 Vendor leasing Profit/revenue sharing
  Options/futures
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SCF gaat over het optimaliseren van de financiering 
tussen bedrijven en het integreren van financiële 
processen tussen klanten, leveranciers en logistieke 
en financiële dienstverleners, om waarde te creëren 
voor alle deelnemende bedrijven. Het is belangrijk 
om te zien op welke manier in- en externe samen-
werking in de supply chain, waarbij nieuwe
financieringsconcepten worden gebruikt, kan 
bijdragen aan het verlagen van het werkkapitaal en 
de financieringskosten van de goederenstromen, en 
hoe dat voordelen kan opleveren voor operationele 
beslissingen. 

Het is belangrijk om te zien op welke manier in- en 
externe samenwerking in de supply chain, waarbij 
nieuwe financieringsconcepten worden gebruikt, kan 
bijdragen aan het verlagen van het werkkapitaal en 
de financieringskosten van de goederenstromen, en 
hoe dat voordelen kan opleveren voor operationele 
beslissingen.

De afgeronde onderzoeken hebben betrekking gehad 
op reverse factoring. In toekomstige projecten
focussen we op onderzoeken met andere SCF 
instrumenten.

Stip op de horizon: supply chain finance house
Dedicated supply chains kunnen de toegang tot 
kapitaal vergroten en in veel gevallen ook toegang 
geven tot een nieuw arsenaal aan supply chain 
finance producten en instrumenten.

 

Voor supply chain finance hebben bedrijven een 
groot aantal instrumenten tot hun beschikking. In 
de eerste plaats gaat het om aandelengerelateer-
de instrumenten, zoals overnames, joint ventures 
en minderheidsbelangen. Ten tweede gaat het om 
schuldgerelateerde instrumenten, zoals leningen, 
leaseconstructies, reverse factoring en vooruitbeta-
lingen. Tot slot praten we over financiële contracten, 
over bijvoorbeeld het delen van winst en verlies, het 
delen van risico’s, vendor managed inventory,
dynamic discounting, opties en futures. 

Een supply chain finance house wordt gekenmerkt 
door:
• Aan iedere supply chain is een SCF keten-
 regie-functie of zogenaamd ‘Supply Chain Finance 

House’ (SCFH) gekoppeld, dat aan de oorsprong 
van de supply chain de goederenstroom ‘koopt’. In 
dat stadium gaat het vaak om grondstoffen.

• Aan deze grondstoffen wordt door de verschil-
lende partijen in de keten waarde toegevoegd tot 
er sprake is van een gereed product. Dat wordt 
vervolgens gedistribueerd. Het SCFH betaalt alle 
betrokken partijen voor hun diensten zodra de 
waarde is toegevoegd (contante betaling).

• Aan het einde van de keten incasseert het SCFH 
het geld dat tot die tijd door de klant is betaald, 
plus een rentevergoeding.

• Het SCFH blijft dus gedurende het gehele proces 
eigenaar van de goederenstroom.
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Het SCFH is gekoppeld aan de ‘Dominante Buyer’ 
(DB) van de keten. Over het algemeen zijn dit 
de grote verladers, zoals bijvoorbeeld BMW in de 
automobielindustrie of Unilever in FMCG. De DB 
kan door de dominante positie een groot deel van 
de supply chain aansturen. Het SCFH sluit een 
contract met de DB en financiert vervolgens de 
gehele goederenstroom op basis van de afname en 
het (distributie)commitment van de DB. Het SCFH 
is dus een instrument van de ketenregisseur die dit 
op verschillende manieren kan inzetten om de keten 
verder te optimaliseren. Dit geldt voor de financie-
ring van het werkkapitaal - debiteuren, voorraden 
en orders - maar ook voor de benodigde kapitaal-
goederen zoals machines, roerende goederen en in 
sommige gevallen zelfs onroerend goed en grond. 

Voordelen SCF
De voordelen van SCF zijn grofweg tweeledig: 
Verlagen van operationele risico’s en verlagen van 
financieringskosten in de keten. 

Doelstellingen
• De positie van Nederlandse bedrijven in hun 

supply chain versterken waardoor ze een betere 
positie verwerven ten opzichte van concurrerende 
ketens en zo meer waarde kunnen creëren. Voor 
Nederlandse bedrijven zullen we een palet aan 
activiteiten ontplooien en diensten ontwikkelen 
om de financiering in de keten te integreren en te 
optimaliseren. Nederlandse bedrijven zullen dan 
beter in staat zijn om hun hele supply chain te 
beheersen en te controleren. 

• Nederland ontwikkelen tot een wereldwijd 
 expertisecentrum voor Supply Chain Finance
 waardoor een goede voedingsbodem ontstaat voor 

nieuwe bedrijfsactiviteiten. Ook kunnen
 Nederlandse universiteiten op dit kennisdomein 

op het snijvlak van Finance en Supply Chain, een 
internationale toppositie verwerven en fungeren 
als incubator voor nieuwe bedrijfsinitiatieven.

 Nederlandse instanties moeten het voortouw
 nemen om binnen en buiten Europa nieuwe
 standaarden te introduceren voor de beschikbaar-

heid en uitwisseling van informatie in de keten 
(bijv. orders, facturen, pakbonnen, douane, etc.). 
Dit alles kan positieve gevolgen hebben voor het 
vestigingsklimaat.

KPI’s
Binnen Supply Chain Finance wordt gestuurd op de 
volgende KPI’s per 2020:

KPI 1: Ten minste 50% van top 1000 NL bedrijven 
faciliteert/participeert in SCF programma’s; 

KPI 2: Ten minste 50% van MKB heeft toegang tot 
SCF programma’s;

KPI 3: Ten minste € 1 mrd nieuwe omzet
gerelateerd door nieuwe activiteiten en ventures;

KPI 4: Nederland gepositioneerd als leidend
wereldwijd kenniscentrum. 
  
De resultaten van de inspanning op het vlak van 
SCF zijn als volgt. 
• De grootbanken leveren supply chain finance 

inmiddels als een dienst, maar tot voor kort vooral 
aan bedrijven die een financieringsvolume hebben 
van 1 mld of meer. In Nederland is dat een

 minderheid van de grote bedrijven. 
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• Voor de toegang van het MKB tot SCF program-
ma’s is het Betaalme.nu programma gestart. Dit 

 programma bevindt zich nog in het beginstadium;
• In het kader van het TKI zijn een drietal initia-

tieven gestart met nieuwe bedrijven die nieuwe 
supply chain finance diensten aanbieden aan 
kleinere bedrijven: Proquidity, Cass, Flinqer en 
Transinvoice. Deze bedrijven zijn allemaal nog in 
de opstartfase;

• Voor KPI 4 is Nederland goed gepositioneerd. 
Buitenlandse onderzoekers komen naar Neder-

 landse universiteiten om hier onderzoek te doen 
naar supply chain finance, en het Nederlandse

 initiatief supply chain finance forum wordt
 inmiddels internationaal verbreed. 

Governance
Supply Chain Finance kent een (Internationale) SCF 
community. Voor de roadmap is een board ingesteld 
die verantwoordelijk is voor agendering en priorite-
ring. De board wordt voorgezeten door de inspirator 
vanuit het Topteam Logistiek. Dinalog treedt vanuit 
het TKI Dinalog op als projectontwikkelaar. 

Onderzoeksprojecten zullen via het TKI worden inge-
vuld. Het TKI bestuur en de Programma Commissie 
besluiten over goedkeuring van onderzoeksprojecten.

Bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen
Toegang tot financiering en liquiditeiten bij MKB, 
efficiënter transactieverkeer, efficiëntere onder-
steuning van internationale goederenstromen.

Subthema’s
Supply Chain Finance kent de volgende drie 
subthema’s: 
1 Het ontwikkelen van concepten voor een supply 

chain finance house voor Nederlandse (logistieke) 
bedrijven; 

2 Het uitbreiden van supply chain finance
 concepten naar het logistieke MKB; 
3 Uitbouwen van een nationale en internationale 

SCF Community. 
Zoals beschreven is Betaalme.nu nog niet direct 
aangesloten op de actielijn van SCF in de Topsector. 
Het programma behelst nu het implementeren van 
bestaande oplossingen om betaaltermijnen te kun-
nen financieren. De activiteiten in dit programma 
zullen gericht worden naar de innovatieambities in 
de topsector. 

Meer informatie over de Roadmap SCF is te vinden 
in het document Revisie Roadmaps, hoofdstuk 10. 
Dit document is te downloaden via 
www.topsectorlogistiek.nl.
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3.11 MIRT goederencorridor studies 
(Kernnetwerk) 

Bij de herijking van de Actieagenda begin 2015, is 
de actie Kernnetwerk door het Topteam Logistiek 
verschoven naar de Monitorfase. In 2014 is de actie 
ingevuld door MIRT onderzoeken voor Goederenver-
voer te initiëren langs twee corridors: Oost en Zuid. 
Deze MIRT onderzoeken zullen door het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu worden aangestuurd en 
uitgevoerd. Er blijft een inspirator namens het 
Topteam Logistiek in de Stuurgroep. In overleg met 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu blijft 
budget beschikbaar voor deze actie. Hieronder, 
voor de volledigheid, de uitleg van de actie.

Definitie
Een gemeenschappelijke visie van bedrijfsleven, 
havenbedrijven en (regionale) overheden op een 
kernnetwerk van achterlandverbindingen (weg, 
spoor, shortsea en binnenvaart) en multimodale 
overslagpunten. Het gaat hierbij om twee lagen: 
een netwerk dat van belang is voor de internationale 
bereikbaarheid en een netwerk dat van belang is 
voor de nationale bereikbaarheid.

Het kernnetwerk dat van belang is voor de 
internationale bereikbaarheid is reeds door IenM in 
samenspraak met het Topteam Logistiek vastgesteld 
en is opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur 
en Ruimte. Het netwerk dat van belang is voor de 
nationale bereikbaarheid, is door IenM in een proces 
met regio’s en bedrijfsleven ontwikkeld en ter advies 
voorgelegd aan het Topteam Logistiek. 

Uit dit netwerk is de beslissing voortgekomen 
voor brede MIRT-onderzoeken van twee multi-
modale goederencorridors: De A15-Betuwe-
route-Waal corridor vanuit Rotterdam (‘corridor 
Oost’), en de goederencorridor Rotterdam-
Brabant-Limburg-Duitsland (‘corridor Zuid’).

Stip op de horizon
In 2020 zijn deze goederencorridors breed 
vormgegeven: hierbij is niet alleen naar knelpunten 
gekeken in het netwerk, maar naar het hele gebied 
met een integrale aanpak van infrastructuur en 
ruimtelijke ordening; niet naar één modaliteit 
gekeken maar naar het mobiliteitssysteem in z’n 
geheel; verder maken (logistieke) innovaties en 
informatiedeling (NLIP) volwaardig onderdeel uit 
van de bereikbaarheidsoplossingen. 

Doelstellingen
Het primaire doel van elk van beide onderzoeken
is het in beeld brengen van de kansen en belemme-
ringen met betrekking tot het optimaliseren van de 
logistieke keten in de multimodale goederencorridor 
opdat de bereikbaarheid en de concurrentiekracht 
van Nederland wordt versterkt, hoe deze kansen te 
benutten en belemmeringen weg te nemen en welke 
samenwerkingsvormen tussen betrokken partijen 
daarvoor nodig zijn.

Hierbij speelt het stimuleren van:
• Synchromodaliteit: optimaal en flexibel gebruik 

van alle vervoersmodaliteiten;
• Efficiëntieverbetering logistiek bedrijfsleven en 

achterlandnetwerk;
• Benutting van kansen voor economie en
 duurzaamheid.
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KPI’s
De brede MIRT-onderzoeken die in 2014 starten 
zullen naar verwachting in 2016 gereed zijn. Uit 
deze onderzoeken volgen de exacte doelen en de 
daarvoor benodigde maatregelen.  

Governance
IenM neemt het initiatief voor de kwartiersmakers-
fase voor deze MIRT-onderzoeken. In deze kwartiers- 
makersfase zullen nadere afspraken worden gemaakt 
over de governance en de rollen en taken van de 
verschillende partijen in het onderzoek: regionale 
overheden, bedrijfsleven, Rijk, Topteam Logistiek en 
andere partijen. 

Bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen
• Het kernnetwerk logistiek faciliteert een goede 

logistieke afwikkeling. Met slimme logistiek kan 
transport efficiënter en dit leidt tot betere

 benutting van de modaliteiten en infrastructuur 
 (o.a. door een hogere beladingsgraad) hetgeen 

bijdraagt aan een goede bereikbaarheid en minder 
CO2-uitstoot. 

• Ook omdat stromen meer worden gebundeld, kan 
de lading beter over de verschillende modaliteiten 
worden verdeeld, waardoor de bestaande

 capaciteit beter wordt benut. Door optimaal 
gebruik van multimodale knooppunten/overslag-
terminals kunnen stromen verder worden verdikt. 
Behalve voor de bereikbaarheid heeft dit ook 
gunstige effecten op de CO2-uitstoot.   
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Op deze pagina is de financiële tabel 
weergegeven. Deze is voor de meeste 
bedragen onder voorbehoud van 
besluitvorming. 
Alle bedragen x € 1.000.

4 Begroting
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Het begrip ‘logistiek’ dat de topsector hanteert 
omvat supply chain management, logistiek manage-
ment en transportmanagement en gaat daarmee 
verder dan alleen transport. 
Het gaat om: 
• Activiteiten van de logistieke sector zelf: dit zijn 

ondernemingen die logistiek als hoofdactiviteit 
hebben, zoals logistieke dienstverleners, transport-
bedrijven, ketenregisseurs en logistieke adviseurs, 
product- en softwareontwikkelaars. 

• De bijdrage van de logistiek als ‘enabler’ voor de 
andere sectoren, waaronder de andere Topsec-
toren, met name high tech systems & materials, 
tuinbouw, agro en food, chemie en energie: 

 zij zijn afhankelijk van de Nederlandse logistieke 
diensten en van Nederlandse mainports, green-
ports en supply chains om hun producten op te 
slaan en te distribueren. Voor deze bedrijven is 
goede logistiek bepalend voor de tijdigheid en 
leverbetrouwbaarheid en daarmee voor hun 

 marktpositie. 
• De uitstralingseffecten: sterk geconcentreerde 

logistieke activiteiten - zoals rond de Rotterdamse 
en Amsterdamse havens en Schiphol - trekken 
andere economische activiteiten aan, zoals maak-
industrie en zakelijke dienstverlening waardoor 
ook buiten de logistiek zelf toegevoegde waarde en 
werkgelegenheid wordt gecreëerd. 

Bijlage 1 - Begrip ‘Logistiek’
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Deelnemen aan de Topsector Logistiek
U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan
de Topsector Logistiek. Daartoe zijn diverse 
mogelijkheden. U kunt projectvoorstellen indienen 
op lopende uitvragen en calls bij het Programma-
secretariaat of bij het TKI Dinalog, maar ook 
deelnemen aan discussies en bijeenkomsten, 
om kennis te nemen van projectresultaten.

Websites
De meeste informatie is te vinden op de website 
www.topsectorlogistiek.nl. Hierop vindt u:
• Algemene informatie over de Topsector Logistiek, 

de samenstelling van het Topteam;
• Informatie over lopende uitvragen en calls voor 

projecten, zowel bij het Programmasecretariaat als 
het TKI Dinalog;

• Informatie over het programma en doorverwijzing 
naar diverse websites van de lopende acties;

• Nieuwsberichten;
• Informatie over en presentaties van het Topsector 

Logistiek congres;
• Publicaties.

Informatie over het Topsectorenbeleid vindt u op 
www.topsectoren.nl. 

Contact
Met suggesties en (project)ideeën, of voor meer 
informatie, kunt u mailen naar 
info@topsectorlogistiek.nl en voor informatie over 
aanbestedingen naar tslogistiek@connekt.nl. Het 
TKI Dinalog kunt u mailen via info@dinalog.nl. 

Bezoekadres:
Programmasecretariaat  TKI Bureau
(Connekt) (Dinalog)
Ezelsveldlaan 59  Princenhagelaan 13
2611 RV  Delft 4813 DA Breda
015 251 65 65 088 866 70 65

KvK voert het MKB loket Topsector Logistiek uit, 
waar u snel voorlichting krijgt en in contact komt 
met de juiste mensen. U kunt hen bereiken via 
telefoonnummer 088-585 2223. U ontvangt zo 
direct informatie en advies over bijvoorbeeld:
• De verschillende groeikansen van de Topsector 

Logistiek en de mogelijke voordelen voor u;
• Hoe u gebruik kunt maken van financierings-
 mogelijkheden voor het MKB, zoals de MKB-
 Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT);
• Hoe en waar u internationaal kunt ondernemen en 

inspelen op de marktbewerkingsplannen van de 
Topsector Logistiek.

Bijlage 2 - Deelnemen
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Disclaimer
Copyright van deze publicatie berust bij Topsector 
Logistiek.Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvuldigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke 
toestemming van Topsector Logistiek. Juli 2015
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