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Grenzeloze Logistiek
Het Vlaams-Nederlandse Interreg project ‘Grenzeloze Logistiek’ heeft als doel de logistieke sector in de
grensregio Vlaanderen – Nederland op duurzame wijze te verstevigen door de samenwerking tussen de vele
logistieke bedrijven te versterken en hun innovatiekracht te ondersteunen. Dit ter ondersteuning van het
uitgroeien van de grensregio Vlaanderen-Nederland tot de logistieke draaischijf van Europa. In dit rapport
wordt het verband gelegd van het Vlaams-Nederlandse innovatiepotentieel met Europese kansen.
Technology Mapping
Binnen het onderdeel Technology Mapping van het project ‘Grenzeloze Logistiek’ heeft het VIL in
samenwerking met POM Antwerpen en Dinalog het innovatiepotentieel van de Vlaamse logistieke sector in
beeld gebracht, welke vervolgens door Dinalog is getoetst aan de Nederlandse sector. Hiermee werd een
eerste internationale vertaalslag gemaakt. Technology Mapping heeft geïdentificeerd waar processen
kunnen worden bijgestuurd met het oog op een hoger en duurzamer rendement. Deze processen vallen
binnen de volgende drie innovatiedomeinen:
1. Logistieke conceptontwikkeling
2. Technologie & ICT ontwikkeling
3. Sociale innovatie
Uit de Technology Mapping exercitie zijn vier thema’s als meest
belangrijk geïdentificeerd met innovatiepotentieel, welke zijn
verdiept in grensoverschrijdende workshops:
1. HR&Imago
2. Douane & ICT
3. Duurzame transport & logistiek
4. E-commerce en retourlogistiek

Logistiek is per definitie internationaal. Voor de VlaamsNederlandse logistieke sector is de Europa en de Europese Unie van groot belang. De regelgeving is
namelijk binnen Europa op veel vlakken geharmoniseerd. Te denken valt aan douane-afspraken en het
aansluiten van wegennetten van diverse landen. Maar ook de toenemende Europese milieuwetgeving heeft
grote impact op de logistieke sector.
Door globalisering worden internationale logistieke netwerken steeds belangrijker. Via de EU en de daaraan
gekoppelde interne markt kan de kennis en kunde binnen heel Europa verzilverd worden. Maar ook heeft
globalisering en economisch groei invloed op de zwaartepunten van logistieke netwerken en locatie van

logistieke hubs. Dit is van invloed op de logistieke concurrentiepositie van de Vlaams-Nederlandse
grensregio en kansen voor verbindingen met het Europese achterland.
Om het innovatiepotentieel van de Vlaams-Nederlandse grensregio te benutten, moet de logistieke sector
ook over de grenzen kijken voor kansen. Hierbij is de positie van de grensregio in Europa van belang,
alsmede ontwikkelingen in de markt en kansen voor innovatie. In dit rapport worden deze verkend, waarbij
nog specifiek wordt ingegaan op de 4 geïdentificeerde thema’s met innovatiepotentieel. Er wordt gebruik
gemaakt van voorbeelden van lopende initiatieven zowel in de grensregio als daarbuiten, om de lezer te
inspireren tot gebruikmaking van het innovatiepotentieel.
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Draaischijf potentieel
Zowel Nederland als Vlaanderen hebben een sterke logistieke positie. Dit wordt onderschreven door
internationale indices (noot: hierin wordt België als land vergeleken, niet Vlaanderen). De belangrijkste
indices voor logistiek, met overigens overlappende indicatoren, zijn
1. Logistics Performance Index (LPI), World Bank (2007-2014)
2. Enabling Trade Index (ETI), World Economic Forum (2008-2014)
3. EU Transport Scoreboard, European Commission (2014)

EU Transport Scoreboard:
Single market
Environmental impact
Safety
Infringements
Transposition
Innovation:
12. Private investment in transport
research and development
13. Innovative transport companies
Logistics Performance Index:
2. Infrastructure

Enabling Trade Index:
Transport infrastructure:
7. Roads
8. Railroad
9. Port
10. Air
Transport services:
11. Efficiency of transport mode
change

Domestic market access
Foreign market access
ICTs
Operating environment

Border administration:
1. Customs
Transport services:
3. International shipments
4. Logistics competence
5. Tracking and tracing
6 Timeliness

LPI, ETI en EU Transport Scoreboard indicatoren

Logistics Performance Index
De Logistics Performance Index van de Wereldbank vergelijkt de logistieke prestatie van 143 landen
wereldwijd op 6 indicatoren op basis van een enquête onder logistieke professionals:
1. Efficiency of customs and border clearance
2. Quality of trade and transport infrastructure
3. Ease of arranging competitively priced shipments
4. Competence and quality of logistics services – trucking, forwarding, and customs brokerage
5. Ability to track and trace consignments
6. Frequency with which shipments reach consignees within scheduled or expected delivery times
België en Nederland hebben een uitstekende positie in de LPI ten opzichte van Europa en ten opzichte van
hoge-inkomens landen. Nederland neemt achter Duitsland een 2e plaats in en België een 3e plaats.
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Worldbank Logistics Performance Index 2014 Nederland en België

Deze landen vormen ook in de Hamburg Le Havre range de Gateway to Europe. De top 5 bestaat daarnaast uit
Singapore en UK. De hiernavolgende analyse relateert dan ook aan deze top als benchmark.
Eerdere publicaties van de LPI stammen uit 2007, 2010 en 2012. Door de vergelijking van scores over
meerdere jaren is een analyse van de ontwikkeling mogelijk. Over het geheel genomen blijft de huidige top 5
van de LPI 2014 over de jaren heen redelijk constant qua score. Alleen België heeft een constante opwaartse
lijn. Verschillen tussen scores in de top blijken echter niet significant 1.
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World Logistics Performance Index (LPI) 2007-2014, op een schaal van 1 (slechtst) tot 5 (best), bron: World Logistics
Performance Index 2014, The World Bank

Om te bepalen of een verandering in score significant is moet het betrouwbaarheidsinterval in ogenschouw worden genomen. Alleen wanneer
de ondergrens van de nieuwe score de bovengrens van de oude score overschrijdt kan de conclusie worden getrokken dat er een significante
verbetering heeft plaatsgevonden. Hetzelfde geldt voor de vergelijking van landen.
1
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Een relatieve score (percentage van het best presterende land) maakt het mogelijk landen onderling te
vergelijken2. Over de afgelopen 8 jaar staat Nederland gemiddeld op een 3de plaats achter Duitsland en
Singapore en voor België en het VK.
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World Logistics Performance Index (gewogen) scores 2007-2014, als percentage van het best presterende land / economie
(Duitsland) in de benchmark, bron: World Logistics Performance Index 2014, The World Bank

Enabling Trade Index
Een andere index die deels het logistieke landschap onder de loep neemt is de Enabling Trade Index (ETI) van
het World Economic Forum. In deze index, deels gebaseerd op de Executive Opinion Survey (EOS), beoordelen
13.000 respondenten uit 148 landen wereldwijd verschillende handel bevorderende indicatoren. De logistiek
relevante categorieën Transport infrastructuur en Transport services zijn opgebouwd uit enerzijds LPI
indicatoren (5 van de 6) en anderzijds 5 nieuwe indicatoren:
1. Quality of roads
2. Quality of railroad infrastructure
3. Quality of port infrastructure
4. Quality of air transport infrastructure
5. Efficiency of transport mode change

Ook op de ETI laten zowel Nederland als België een vrij constante lijn zien.
EU Transport Scoreboard
Tot slot de EU Transport Scoreboard, samengesteld door de Europese Commissie, vergelijkt Europese landen
op 22 transport gerelateerde indicatoren waarbij de categorie Logistics wordt gevormd door de LPI 2014 en de
categorie Infrastructure door de ETI 2014. Nederland en Duitsland behoren tot de 5 best presterende landen
bij de helft van deze categorieën. Een aanvullende interessante categorie is Innovation. Binnen deze categorie
vallen de indicatoren:
1. Private investment in transport research and development
2. Innovative transport companies
Om de betrouwbaarheid te vergroten is een extra onderdeel aan de LPI 2014 toegevoegd; een index op basis van een gewogen gemiddelde van
alle LPI scores, waarbij recente jaren zwaarder wegen (2014: 53,3 procent, 2012: 26,7 procent, 2010: 13,3 procent, 2007: 6.7 procent).
2
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Wat betreft Private investment in transport research and development scoren Nederland en Belgie slecht
(respectievelijk 0,027% en 0,054%), met name ten opzichte van (het beste land) Duitsland (0,696%) 3. Het
percentage Innovative transport companies laat een iets positiever beeld zien4. Ook op deze indicator lopen
Nederland en België met 37,5% en 32,9% weliswaar sterk achter bij Duitsland (65,3%), maar wel voor op
bijvoorbeeld het VK (29,6%). Gezien het belang van innovatie voor de versterking van de logistieke sector
moeten de investeringen omhoog als Nederland haar logistieke voorsprong wil behouden en verder wil
uitbreiden.
Economische waarde logistiek
Het economisch belang van logistiek is voor zowel Vlaanderen als Nederland groot en de positie is zoals
hiervoor beschreven sterk. Logistiek houdt niet op bij de grens; logistieke ketens en netwerken
overschrijden landsgrenzen. De combinatie van de logistieke clusters in Vlaanderen en Nederland is ook van
grote economische waarde. Op verschillende vlakken is er sprake van complementariteit bijvoorbeeld met
de havens van Rotterdam en Antwerpen en er zijn nauwe netwerken van logistieke en dienstenrelaties over
de grens. Deze economische waarde van de Vlaams-Nederlandse regio zal in de toekomst waarschijnlijk
toenemen. Hierbij zijn de havens en hun verbindingen met het Europese achterland essentieel voor het
goederenvervoer in Europa en de rest van de wereld.
In Nederland levert de logistieke sector 55 miljard euro aan toegevoegde waarde (plm 10% van het bruto
binnenlands product) en 813.000 arbeidsplaatsen op. In Vlaanderen is de toegevoegde waarde van de
logistieke sector 9.2% van het Vlaams bruto binnenlands product. De logistieke sector genereert 8% van de
Belgische binnenlandse werkgelegenheid, waarvan ongeveer tweederde zich in Vlaanderen situeert.

Op basis van Business Enterprise R&D (BERD) expenditure (Eurostat) als percentage van het GDP. In Deliverable D2.1 van het FUture
prospects on TRansport evolution and innovation challenges for the competitiveness of Europe Support Action (FUTRE) project in het kader van
het 7th Framework Programme, European Commission.
4 Op basis van de vraag ‘do you innovate?’ in de Community Innovation Survey (CIS) 2010, Eurostat.
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Europa biedt verschillende kansen voor ondersteuning van de ontwikkeling van het innovatiepotentieel van
de Vlaams-Nederlandse grensregio. De regio heeft grote kennis en expertise, maar ook niet alle; met het
bundelen van kennis en expertise met andere regio’s kunnen logistieke ketens internationaal versterkt
worden en daarmee de grensregio.
SoCool@EU
De Vlaams Nederlandse regio werkt als één logistiek cluster samen in het onderzoeksproject SoCool@EU
gefinancierd door het zevende KaderProgramma van de Europese Commissie. SoCool@EU (Sustainable Organisation
between Clusters of Optimised Logistics @ Europe) faciliteert logistieke onderzoeksgedreven regionale clusters in
Europa tot samenwerking en uitwisseling van ervaring om de duurzaamheid en concurrentiepositie van logistieke
dienstverlening te versterken.
www.socool-logistics.eu

Het Horizon2020 programma biedt subsidies voor losse R&D projecten en programma’s voor het onderwerp
logistiek. Naast financiële instrumenten uit het Horizon2020 programma, stimuleert de Europese Unie
onderzoek en innovatie door middel van beleidsinstrumenten.
Projecten
Via losse projecten kunnen onderzoekers en onderzoeksteams subsidie krijgen. Voorbeelden:
 ‘Marie Sklodowska-Curie Actie’ (MSCA); MSCA kan onderzoekers die binnen de logistieke sector aan
excellent onderzoek werken subsidie geven voor opleiding en mobiliteit.
 ‘Leadership in Enabling and Industrial Technologies’ (LEIT): dit onderdeel richt zich op de
concurrentievergroting en het MKB en ondersteunt bijvoorbeeld ICT, dat een belangrijk onderdeel vormt
voor logistieke innovatie.
 Societal Challenge: De Societal Challenge Transport richt zich onder andere specifiek op logistiek en
ondersteunt bedrijven en kennisinstellingen die aan innovatie logistieke oplossingen werken.
Programma’s
Publiek-private programma’s ondersteunen in generieke programma’s initiatieven. Voorbeelden:
 EUROSTARS 2 programma: een generiek programma dat zich richt op high-tech MKB die technologieën
ontwikkelen voor nieuwe producten, diensten of processen.
 European Institute of Innovation and Technology (EIT); het EIT ondersteunt Knowledge and Innovation
Communities (KICs): internationale partnerschappen, gebaseerd op excellentie, waarbij onderzoek,
technologie, onderwijs, innovatie en entrepreneurship bij elkaar komen.
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Beleidsinstrumenten
De Europese Unie biedt ook mogelijkheden voor beleidsbeïnvloeding, zodat de grensregio in de toekomst
bediend wordt in de voor haar regio relevante innovatieonderwerpen.
 Een European Technology Platform (ETP) houdt zich bezig met het opstellen van strategische
onderzoeksagenda’s. Het ETP ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe)
stelt de Research en Innovatie Agenda alsmede roadmaps vast op het gebied van logistiek. Nederland en
Vlaanderen zijn sterk vertegenwoordigd.
 Een European Innovation Partnership (EIP) ontwikkelt roadmaps voor innovatie. De logistieke grensregio
zou aansluiting kunnen zoeken bij de opstellers van de roadmap voor Smart Cities and Communities.
Overige programma’s
Naast Horizon2020 dat zich primair op onderzoek richt, zijn er ook Europese programma’s die zich specifiek
op cross-border samenwerking richten, waarbij mogelijkheden voor ondersteuning voor ontwikkeling van
innovatie is. Een voorbeeld is het Interreg programma waaronder ook dit project Grenzeloze Logistiek valt.
Het Interreg voor Europese Territoriale Samenwerking bevat verschillende programma’s die zich op
grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking richten. Het nieuwe programma dat
ook mogelijkheden biedt voor logistieke innovatie start eind 2014.
Binnen het infrastructuurfonds Connecting Europe Facility van het Trans-European Network for Transport
(TEN-T) programma bestaat er ook een klein budget voor innovatie logistieke oplossingen. Het TEN-T
programma richt zich op negen verschillende corridors, waarbij voor de grensregio Nederland-Vlaanderen
de drie corridors van direct belang zijn:
 Rhine-Alpine corridor
 North-Sea Mediterranean corridor
 North-Sea Baltic corridor
In Nederland kunnen ondernemers voor meer vragen met betrekking tot Europese innovatieprogamma’s
terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) en in Vlaanderen bij Agentschap voor
Innovatie door Wetenschap en Technologie (www.iwt.nl).
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De omvang van de sector transport en logistiek wordt Europawijd geschat op € 885 miljard. (Postennetwerk
NL). In Nederland en Vlaanderen is er sprake van enorme prijsdruk en concurrentie. De groei van de
logistieke markt in Nederland en Vlaanderen verzwakt. Hierdoor is het noodzakelijk om te kijken naar
kansen en nieuwe mogelijkheden om de continuïteit te waarborgen. Buitenlandse groeimarkten kunnen
kansen bieden voor de Vlaams-Nederlandse logistieke sector.
Groei in Oost Europa
Economische groei in Oost Europa betekent een verschuiving van economische activiteit uit zowel productie
als consumptie perspectief.

Groei consumentenbestedingen 2011-2020, Bron: Experian

Groei productie (bruto toegevoegde waarde) 2011-2020, Bron: Experian
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Samen met de ontwikkeling van infrastructuur heeft dit grote gevolgen voor nieuwe supply chains in Europa
en daarmee voor een afnemend belang van economische logistieke activiteiten in de Vlaams Nederlandse
grensregio. Logistieke hubs die vooral in belang zullen groeien naar verwachting zijn Polen en Turkije.
Kansen kunnen wel worden verzilverd wanneer juist verbinding wordt gezocht met deze opkomende regio’s
en de Vlaams-Nederlandse kennis en expertise in logistiek daar geëxporteerd kan worden.
Groei in Oost Europa betekent een verschuiving van de interne vraag en productie in Europa. In de afgelopen
decennia lag de economische kracht in de ‘banaan’ van VK via Duitsland naar Italië. Dit positioneerde de
Vlaams-Nederlandse grensregio als de logistieke hub van West-Europa. De groei in Oost Europa resulteert
in veranderende logistieke netwerken. Met name economische activiteit in Polen en Tsjechië zal stijgen.

Europa’s Bruto Binnenlands product 2011 en 2020. Bron: Experian

In hoeverre dit daadwerkelijk gebeurt hangt af van competitie, regelgeving en infrastructuur. Kansen liggen
er voor de Vlaams-Nederlandse grensregio om de verbindingen met opkomende regio’s in Oost Europa
sterk te ontwikkelen, bijvoorbeeld in spoor.
Initiatieven zoals innovatieve bundelingsprojecten van maritieme goederenstromen via de VlaamsNederlandse Delta naar het Europese achterland, waarbij ook gebundelde retourvracht wordt gezocht vanuit
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productieclusters in Oost Europa bieden kansen voor het instandhouden en verstevigen van de logistieke
kracht van de Vlaams-Nederlandse grensregio.
Multimodal Smart Match
Het wegvervoer staat echter onder druk; vanwege files, milieubelasting, stijgende kosten en afnemende
beschikbaarheid. Veel verladers zoeken daarom naar duurzame alternatieven zoals vervoer per trein of schip. Het
hebben van voldoende lading is hierbij cruciaal. Multimodal Smart Match (MSM) brengt verladers met overlappende
Europese transportstromen met elkaar in contact en geeft inzicht in de bundelkansen. Vanuit Noord-Brabant worden
met name bundel initiatieven met de oost en zuid grenzen van Europa gezocht. Bundelen kan zo alternatieve voor
vervoer over de weg en een verlaging van kosten en milieubelasting en verhoging van servicegraden en
betrouwbaarheid opleveren. Initiatiefnemers zijn de non-profit organisaties REWIN West-Brabant, Midpoint Brabant,
NHTV en BOM.

Verschuiving van de Gateway to Europe
De zeehavens in de Hamburg-Le Havre range, waar de Vlaams-Nederlandse grensregiohavens Antwerpen
en Rotterdam binnen vallen, vervullen de belangrijkste gateway functie voor het transport tussen Europa en
andere continenten. Deze positie is verworven op basis van historische handel tussen Europa, Azië en het
Amerikaanse continent. Hiermee werden de Atlantische Europese locaties (de Noordzee) de beste ‘gateway’
voor goederenstromen. Dit heeft geleid tot groei in productie, met de grootste concentratie in bevolking en
BNP in Europa in de regio met België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Derhalve
domineren deze locaties met logistieke activiteiten.
Nieuwe zeeroutes
De traditionele belangrijkste handelsroute was tussen de Verenigde Staten en Europa. De havens in Oost
Europa en aan de Middellandse Zee zijn kleiner en richtten zich voornamelijk op lokale handel.
De groei in de inkomende continentale goederenstromen naar Europa komt echter voornamelijk uit het
Verre Oosten en vooral China. Deze stromen takken steeds meer af naar de oostelijke Middellandse Zee en
de Oostzee. De goederen kunnen – met de nodige infrastructurele investeringen – nu direct naar Centraal en
Oost Europa worden gebracht via het Suez kanaal en de zuidoostelijke havens. Deze route is 5-7 dagen
sneller dan via Rotterdam of Hamburg. Hier profiteren bijvoorbeeld havens in Turkije van.
Nieuwe spoorroutes
Ondanks de dominantie van zeeroutes voor intercontinentaal goederentransport, zijn ook nieuwe
spoorroutes vanuit Azië aan een opmars bezig. Het transport vanuit China naar Europa via de zee neemt
ongeveer 35 dagen in beslag. Via het spoor kan dit gereduceerd worden tot slechts 20-25 dagen. Een
efficiënte verbinding wordt nu nog gehinderd door verschillende spoorbreedtes, waardoor containers
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overgeladen moeten worden. Alhoewel nog steeds een klein aandeel, transcontinentale spoorverbindingen
bijvoorbeeld via de Trans-Siberische spoorlijn worden steeds belangrijker voor het logistieke netwerk.

Istanbul-Europe rail links provide further freight capacity (Bron: Colliers)

Treinroute Antwerpen - Chongqing
In Chongqing, een industriële hub in het zuidwesten van China, worden jaarlijks 25 miljoen laptops geproduceerd.
Bedrijven als HP en Acer kunnen deze producten per trein naar Europa vervoeren. Dit kan in veertien dagen, tegen 40
dagen per schip. Douaneformaliteiten zijn vooraf geregeld waardoor er een green train line ontstaat en zo min mogelijk
tijd verloren gaat onderweg. De spoorverbinding tussen Antwerpen en Chongqing loopt via Kazachstan en Rusland via
Duisburg en is in pilot gestart in 2011. Uitdagingen zijn de temperatuurverschillen en verschillen in spoorbreedte op de
route. Ook bedrijven als BASF, Pfizer, MSD, en UCB Pharma hebben de mogelijkheden ondergezocht voor
geconditioneerd vervoer van pharma producten over deze route.
http://vil.be/project/transpharma-express/
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Ook voor het goederentransport binnen Europa wordt spoor belangrijker, met belangrijke verbindingen
tussen Turkije en West Europa. Zij bieden een belangrijk alternatief voor truckvervoer.
Treinroute Turkije - Duitsland
De Turkse overheid heeft de ambitie uitgesproken een regionale logistieke hub van formaat te worden. Naast het
cluster rondom bijvoorbeeld de deep sea ports Mersin en Candarli, is een goed voorbeeld de treinverbinding naar
Duitsland. BALO, Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar, is een initiatief van kamers van koophandel, industriële
clusters, warehouse organisatie en een freight forwarders organisatie. Het doel is om goederen te consolideren in
vrachtcenters en die per trein naar West Europa te exporteren.
BALO heeft regelmatige intermodale treinen naar West Europa.
www.balo.tc

Nieuwe logistieke hubs in Midden en Oost Europa
Vanuit markt-distributie-oogpunt is de ‘Blue Banana’ waarin de grensregio Nederland-Vlaanderen ligt nog
steeds het belangrijkste. Maar door de verschuivingen van zwaartepunten in productie en consumptie en
nieuwe voornoemde transport routes ontstaan er ook nieuwe logistieke hubs in Midden en Oost Europa.
De verwachting is dat in 2020 er grote logistieke hubs zijn ontstaan in Polen/ Tsjechie/ Slowakije. Daarnaast
bouwt Turkije ook op een goede geografisch positie tussen Europa en Azië. Nieuwe logistieke clusters
ontstaan in Polen rond Gdansk, tussen Poznan en Lodz en in Silezië; verder tussen Brno in Tsjechië en
Bratislava in Slowakije, rond Triëst aan de Adriatische Zee en bij Izmir in Turkije.
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Bron: Colliers

De opkomst van deze nieuwe Europese gateways gaat ten koste van de havens tussen Le Havre en Hamburg,
en dus van de grensregio-havens Antwerpen en Rotterdam. Waar in 2005 nog zestig procent van de
containers uit Azië binnenkwam via de zeehavens aan de Noordzee, is dit volume in 2011 volume al minder
dan vijftig procent, overigens wel met een absolute groei van achttien procent. De havens in de grensregio
moeten op basis van deze concurrentiele ontwikkeling hun diensten landinwaarts vergroten. De haven
Rotterdam doet dit bijvoorbeeld door met de website Inland Links hun faciliteiten in kaart te brengen en ook
een containerterminal als ECT heeft met haar dienst European Gateway Services het achterlandnetwerk
ontwikkeld. Maar dit richt zich nog voornamelijk op de ‘blue banana’ distributie. Deze netwerken moeten nog
verder geïntensiveerd worden richting Oost Europa om de brug te slaan naar de opkomende logistieke hubs.
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Tegenwoordig is het een uitdaging voor bedrijven om de juiste werknemers te werven en te behouden. De
arbeidsrelatie is veranderd; een top-down managementbenadering is niet meer productief. Ook de
arbeidsmarkt is veranderd ten opzichte van jaren geleden: ondanks werkloosheid is er ook een grote ‘war
for talent’ en vergrijzing waardoor een capaciteitsprobleem op de arbeidsmarkt ontstaat. Jong
afgestudeerden komen niet in de sectoren terecht waarvoor zij zijn opgeleid. Met name grote multinationals
werven talenten aan door groeimogelijkheden en een positief imago, waardoor de specialisten voor
bijvoorbeeld de logistieke sector en met name kleine en middelgrote ondernemingen onbereikbaar worden.
Sociale innovatie
Er is ook een andere generatie met andere behoeften; jonge mensen willen maatschappelijk bezig zijn en
werkplezier hebben en zijn anders snel geneigd over te stappen. Naast werven is derhalve verbinden van
werknemer cruciaal geworden. Kennisbehoud en ontwikkeling zijn daarbij belangrijk. Dit vergt een andere
benadering voor HR: sociale innovatie met een actieve participatie van logistieke ondernemers en
werknemers.
In Nederland is er onder invloed van de Human Capital Agenda van de topsector Logistiek een aantal
initiatieven. Onder andere moeten initiatieven op het gebied van sociale innovatie gesteund door organisaties
als TLN, EVO, TNO, FNV en de Kamers van Koophandel logistieke werknemers beter benutten en behouden.

Dinalog Young Professional Exchange (DYPE)
DYPE ontlokt innovaties bij logistiek dienstverleners door jonge logistieke talenten in bedrijven te laten instromen. Deze
jonge professionals hebben de juiste achtergrond en ambitie om met een frisse blik naar bestaande organisaties te kijken
en deze verder te professionaliseren. Voor bedrijven is het de manier om door middel van de juiste innovaties de efficiëntie
te verhogen. Voor talenten is het de kans om zich verder te ontwikkelen, zich te laten zien en een vliegende start te maken
in de logistieke wereld. Het initiële DYPE programma wordt nu door de markt verder ontwikkeld.
http://www.dinalog.nl/nl/science_and_education/dinalog_academy/dinalog_young_professional_exchange_programma/

Internationale arbeid
Naast dat goed opgeleid personeel schaarser wordt en zelfredzamer, tijdelijker en grijzer, is de
arbeidsmarkt ook in toenemende mate internationaler. Met name binnen Europa is er door het vrije verkeer
van goederen en mensen een grote groep internationale arbeidskrachten en grensoverschrijdende arbeid.
Dit biedt kansen voor werknemers voor internationaal werk, maar ook een pool van talent voor bedrijven om
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mensen te werven. Samenwerking over de grens is dan ook voor de hand liggend. Een voorbeeld hiervan is
een recent initiatief in de Nederlands-Duitse grensstreek om grensoverschrijdend werken in de logistiek in
die regio te vergemakkelijken.

Skilled Labor for Logistics
Door demografische ontwikkelingen dreigt in de Nederlands-Duitse grensregio’s een tekort aan goed geschoolde
arbeidskrachten in de logistieke sector (inclusief industrie en handel). Het Nederlands-Duitse INTERREG
projectvoorstel Skilled Labor for Logistics tracht dit probleem voor te zijn door de werking van de logistieke
arbeidsmarkt in Nederland en Nordrhein-Westphalen zodanig te versoepelen dat werknemers in de regio’s
gemakkelijk over de grens aan de werk kunnen gaan. Daarnaast worden initiatieven ontwikkeld om door middel van
grensoverschrijdende kennisuitwisseling en samenwerking het menselijk kapitaal in de grensregio’s te vergroten.
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Om aan wet- en regelgeving en de marktvraag naar duurzaam en betaalbaar transport te kunnen voldoen is
de toepassing van ICT voorzieningen essentieel. Samenwerking is daarbij zeer belangrijk. Op elkaar
afgestemde processen openen nieuwe mogelijkheden en kunnen de kosten beperken.
Uit de Domestic Logistics Performance Index 2014 van de Wereldbank blijkt dat er verschillen bestaan tussen
de douanediensten van de Noordwest-Europese landen. Bijvoorbeeld het aantal partijen dat zich bezig houdt
met import en export, het aantal documenten dat zij gebruiken en het aantal fysieke inspecties verschilt tussen
landen. Intensievere en betere samenwerking op dit terrein, mede door het gebruik van gemeenschappelijke
ICT-toepassingen kan douaneprocessen efficiënter maken.
Douane en ICT zijn sterk met elkaar verbonden. Vanuit het perspectief van overheden kunnen ICT
toepassingen de samenwerking tussen verschillende toezichthouders verbeteren en tegelijkertijd de kosten
beter worden beheerst. Vanuit het perspectief van het bedrijfsleven kunnen de compliance kosten sterk
worden verlaagd. Bovendien biedt ICT logistieke voordelen zoals minder wachttijd en hogere
voorspeelbaarheid.
Uitdagingen voor innovatie in douane en ICT
Voor een efficiënte toepassing van ICT-voorzieningen is naadloze afstemming en uitwisseling van data tussen
overheden en bedrijven noodzakelijk. Zowel bottom-up vanuit het bedrijfsleven als top-down vanuit Europa,
zowel nationaal als internationaal, zijn er verschillende initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn horizontaal
toezicht, Authorized Economic Operator (AEO) certificering. Voor de uitwisseling van data bestaat echter vaak
nog enige terughoudendheid. Bovendien kan de betrokkenheid van een groot aantal partijen waaronder
intermediaire partijen en de aanwezigheid van bestaande overheid- en community systemen voor bijvoorbeeld
port of business communities, de implementatie bemoeilijken.
Daarnaast wordt succesvolle implementatie van innovaties bemoeilijkt door verschillende regelgeving. De
daadwerkelijk te realiseren efficiëntie- en duurzaamheidsverbeteringen worden daardoor niet volledig benut.
Een voorbeeld waarin verruiming van regelgeving innovaties ondersteunt is de 24-uurs opening van de douane
van Brucargo. De ruime openingstijden zijn een voorbeeld van de versterkte samenwerking tussen de
douanediensten en de cargoluchthaven. Op andere luchthavens met on-site douanediensten leiden beperkte
openingstijden tot onnodige wachttijden en verstoring van de logistieke keten.
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Extended Gateway
ICT ondersteunt de ontwikkeling van Extended Single Windows, waardoor het door informatie-uitwisseling
mogelijk wordt douane inspecties en controles naar achter in de keten te verplaatsen; een extended gateway.
Dit kan bijvoorbeeld naar een inland terminal, waardoor er meer flexibiliteit en voorspelbaarheid is en
vertraging en congestie in en rond de haven wordt verminderd.
Extended Single Window
Binnen het DINALOG project Extended Single Window wordt een information service bus (ISB) ontwikkeld waarin
overheden en bedrijven informatie uit kunnen wisselen. Door middel van het virtuele informatienetwerk kunnen
logistieke diensten beter op elkaar afgestemd worden en data worden uitgewisseld, waardoor extended gateway
mogelijk wordt.
http://www.dinalog.nl/en/projects/r_d_projects/extended_single_window/

Extended Gateways
De Antwerpse haven en de Belgische douane hebben gezamenlijk een Extended Gateways concept ontwikkeld waarbij
douane inspecties zijn verplaatst naar het einde van de keten. De douane ontvangt wel een melding van de
binnenkomende goederen en de geplande route. Geïmporteerde goederen kunnen hierdoor direct vanuit de haven
doorgevoerd worden naar een inland terminal en vervolgens naar een distributiecentrum. De importeur behoudt
volledige controle over de goederenstroom, terwijl het systeem de importeur meer flexibiliteit biedt doordat deze zelf
kan bepalen waar inspecties gedaan worden. Door volledige automatisering komen er geen papieren documenten
meer aan te pas.
www.portofantwerp.com

Europese initiatieven
Aangezien veel supply chains via de grensregio Nederland-Vlaanderen de grens overgaan, is het van belang
om ook in Europees verband het innovatiepotentieel te benutten. Ook hier wordt gewerkt aan informatieuitwisseling en optimalisatie.
Common ASSessment AND Risk Analysis in Global Supply Chains – CASSANDRA
Het Europese project CASSANDRA, bestaande uit partners uit negen verschillende landen, richt zich op het vergroten
van de zichtbaarheid binnen supply chains om bedrijfsvoering van bedrijven te verbeteren en veiligheidsinspecties van
overheden efficiënter en effectiever te maken. Dit gebeurt deels door de uitwisseling van data en deels door een nieuwe
benadering van risicoanalyse. Door de combinatie van bestaande informatiebronnen wordt het inzicht in de supply chain
vergroot en het uitvoeren van goede risicoanalyses door overheden en bedrijven bevorderd.
www.cassandra-project.eu
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CORE
CORE beoogt vanuit het concept Consistently Optimised REsilient (CORE) ecosystemen oplossingen te implementeren
voor efficiënte en veilige doorvoer van goederen door internationale supply chains. De veiligheid van supply chains kan
zo worden gegarandeerd, terwijl de afhandeling van inspecties door bijvoorbeeld de douane snel en efficiënt gebeurt.
CORE start met de consolidatie van oplossingen die ontwikkeld zijn in gerelateerde projecten, bijvoorbeeld Cassandra,
een project waarin de veiligheid van het internationale containertransport wordt vergroot door middel van een data
sharing concept.
http://www.coreproject.eu/ en http://www.cassandra-project.eu/

Opleiding
Op gebied van douane blijkt uit het Technology Mapping onderzoek een groot gat te bestaan binnen de huidige
logistieke opleidingen. Alle beschikbare kennis is nauwelijks verweven in het onderwijs. Zelfs na zeven jaar
op kantoor in de logistiek hebben werknemers nog onvoldoende kennis ontwikkeld om direct inzetbaar te zijn.
Om deze kennis naar een hoger niveau te tillen zijn intensieve opleidingstrajecten of trainingen binnen
bedrijven noodzakelijk. Voor grote bedrijven hoeft dit geen probleem te zijn. Zij beschikken vaak over
voldoende middelen om dergelijke trainingen te kunnen faciliteren. Maar voor kleine bedrijven is dit zeer
moeilijk en zouden externe opleidingsvoorzieningen ontwikkeld moeten worden.
In Nederland is er door overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen gezamenlijk een Executive Master in
Customs and Supply Chain Compliance ontwikkeld.
Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance
De Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance is een breed opgezette en internationaal toegankelijke
academische studie voor de douaneprofessional van de toekomst. De masteropleiding is een mooi voorbeeld van een
tripartiete samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en academische wereld. Zij hebben onderkend dat het
douanevak aan enorme veranderingen onderhevig is en gezamenlijk een curriculum vastgesteld. Bij de opleiding zijn
drie universiteiten betrokken. De Erasmus Universiteit Rotterdam doet het juridische deel, de Technische Universiteit
Eindhoven trade facilitation and logistics en de Technische Universiteit Delft zakelijke informatiesystemen en
compliance.
www.rsm.nl/customs
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E-Commerce is als verkoopkanaal in de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot een volwassen markt. Alleen
al in West-Europa wordt ruim 173 miljard euro online gekocht. Dit neemt elk jaar met tientallen procenten
toe. Er zijn grote verschillen per land. Nederland is een voorloper als het gaat om online verkopen.
Nederland behoort samen met Frankrijk, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk tot de volwassen online
markten van West-Europa. Alhoewel België achterbleef, groeit de e-commerce in België hard; in 2012 was
er zelfs een stijging van 25%.
E-commerce verandert niet alleen het koopgedrag van de consument, maar ook de logistiek er omheen,
zowel aan de voor- als achterkant. Het succes van de retailers is afhankelijk van de logistieke prestatie van
leverancier tot de voordeur van de consument. De totale supply chain kosten bedragen vaak 20-30 procent
van de omzet. Het blijft lastig een gezonde logistieke organisatie op te zetten voor e-commerce. Een aantal
logistiek dienstverleners heeft zich gespecialiseerd in e-fulfilment, waarbij de juiste warehouse inrichting en
picksystemen cruciaal zijn. Maar ook juist het omgaan met retourstromen is van groot belang; deze kunnen
de omzet van de retailer volledig teniet doen.
Cross-Chain Order Fulfillment (CCOF)
Waar consumenten vroeger producten in de winkel kochten en zelf naar huis vervoerden, kopen zij tegenwoordig in de
webwinkel en worden producten thuisbezorgd. Dit brengt grote logistieke veranderingen met zich mee, zeker omdat
consumenten niet meer gebonden zijn aan (web)winkels in hun eigen omgeving. CCOF ontwikkelt methoden om deze
(internationale) bezorg- en retourstromen beter te coördineren door de integratie van fysieke en IT-infrastructuur door
middel van control centers.
http://www.dinalog.nl/nl/projects/r_d_projects/cross_chain_order_fullfillment/

Last mile
Juist bij e-commerce is de last mile distributie van groot belang. Alle kleine individuele orders worden tot de
voordeur van de consument bezorgd, waarbij distributie voertuigen vaak voor slechts 1 pakketje een
binnenstad inrijden. De druk op het stedelijke vervoerssysteem wordt hierdoor groot, alsmede de
milieuvervuiling. Logistieke innovatie richt zich op nieuwe business modellen voor bijvoorbeeld bundeling,
en het ontwikkelen van nieuwe leveropties zodat de last mile logistiek efficiënt en duurzaam kan
geschieden. In heel Europa worden verschillende initiatieven ontwikkeld;
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E-green (VIL voorbeeld)
E-commerce is in België een relatief nieuwe en sterk groeiende sector, waar nog genoeg ruimte is voor verbetering van
business modellen, logistieke efficiëntie en zeker duurzaamheid. Om de groeiende transportstromen beheersbaar te
houden en de kwaliteit van de dienstverlening hoog, besteden webshops, verladers en retailers veel aandacht aan de
snelheid en veelheid van leveropties. E-green probeert de Vlaamse e-commerce sector echter ook te ondersteunen bij
het reduceren van de ecologische voetafdruk.
http://vil.be/project/e-green/

Frankrijk
TNT heeft in samenwerking met Renault Volvo Trucks in Lyon het concept CityLog gestart. Het doel van het project was
het verduurzamen van stedelijke bezorgdiensten. Daarin verbetert een telematische service de bezorgplanningen,
optimaliseren aangepaste vrachtwagens en moduleerbare transportsystemen het transport en leiden innovatieve laadunits tot meer succesvolle leveringen. Door dit initiatief kunnen de door e-commerce toenemende stedelijke
bezorgstromen milieuvriendelijk en met hoge service plaatsvinden.
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2013/11/Smart%20Logistics%20(NL).pdf

MyWays (DHL in Zweden)
Voor de bezorging van pakketten heeft DHL in Stockholm een crowdsourcing project genaamd MyWays gestart. Via een
mobiele app kunnen consumenten na een online aankoop bepalen op welke tijd en plaats zij het pakket willen ontvangen
en welke prijs zij daarvoor willen betalen. Andere stedelingen kunnen het pakket vervolgens ophalen bij een DHL
afhaalpunt om vervolgens bij de consument af te leveren. In ruil daarvoor ontvangen zij het eerder bepaalde bedrag. Met
dit concept kan het aantal verplaatsingen in de binnenstad sterk worden beperkt.
https://www.myways.com/

Cross border e-commerce
De groei van grensoverschrijdende verkopen in Europa is met tientallen procenten substantieel. Maar de
online-verkopen bieden nog veel ruimte voor verdere groei; slecht rond de 10% van de consumenten koopt
over de grens. Het aantal (internationale) webaankopen in de toekomst waarschijnlijk nog sterker toe nemen
(VIL). Alhoewel webshops online makkelijk te vinden, is naast taal de bezorging vaak het struikelpunt; Online
verkoop kent geen grenzen, e-fulfilment wel.
Consumentenvoorkeuren ten aanzien van e-fulfilment verschillen per grens/regio. Waar in Nederland
consumenten verwachten dat een besteld product de volgende dag in huis is, wil de Franse consument wel
drie tot vijf dagen wachten. Grensoverschrijdende online verkoop kan alleen succesvol zijn als de logistieke
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oplossingen gebruik maken van de juiste lokale wijze van last-mile distributie, of incentives en ‘demand
management' technieken om deze verschillende lokale voorkeuren te adresseren.
CATeLOG
Het innovatieproject Competitive Advantage Through e-Commerce Logistics (CATeLOG) gaat met name in op het in
kaart brengeen van cross border bestellingen bij webshops. Hierbij wordt gekeken naar consumer preference voor
aflevering van goederen. De volgende stap in het project is kijken hoe NL webshops kunnen inspelen op internationale
kansen. Hierbij worden business modellen opgesteld en waar mogelijk pilots op gezet. Daarnaast wordt gewerkt aan
ICT ontwikkeling om de bestellingen en de daaruit volgende logistieke stromen te coördineren (control tower functie).
http://www.dinalog.nl/nl/projects/r_d_projects/catelog/

Naast verschil in consumentenvoorkeuren is de regelgeving binnen Europa een groot aandachtspunt voor
succesvolle cross-border e-commerce. Regels op het gebied van bijvoorbeeld productdata, documenten,
controle op namaakproducten, voedselveiligheid, import- en exportregulering en belastingen verschillen
nog steeds per land. Europa kent 27 verschillende belastingsystemen. Juist ook BTW vormt een obstakel.
Hiertoe worden wel door de markt oplossingen ontwikkeld.
Globify
Globify is een toepassing van bpost International die klanten een correcte ‘landed cost’ berekening voor aankopen via
het internet in het buitenland biedt. De software is gekoppeld aan webshops en zorgt voor de berekening, aangifte en
afrekening van verschuldigde invoerrechten en belasting, waardoor pakketten snel door de douane komen.
http://www.bpost.be/globify/cn/
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De logistieke sector wordt geconfronteerd met klimaatverandering en toenemende energie- en
grondstoffenschaarste. Hierdoor is het noodzakelijk te verduurzamen. Door grote onderlinge concurrentie in
de sector loopt deze nog achter op andere sectoren.
Het toenemende goederenvervoer zorgt voor negatieve externaliteiten zoals files, milieuvervuiling,
ongelukken en geluidsoverlast. De grensregio heeft beperkte infrastructurele capaciteit en moet ervoor
waken niet enkel een transitpunt te worden met vooral negatieve effecten (lawaai en CO2 uitstoot) en niet de
positieve effecten zoals werkgelegenheid. De kansen zitten in logistieke conceptontwikkeling met
toegevoegde waarde. Om duurzaamheid binnen logistiek te bereiken zijn er verschillende niveau’s; het
bedrijf, de logistieke keten en cross-keten.
Organisatie
Het Lean & Green programma dat in onder andere zowel Nederland als Vlaanderen is uitgerold richtte zich
initieel op duurzaamheidsdoelstellingen binnen een logistieke organisatie. Door netwerkvorming wordt nu
ook naar mogelijkheden gekeken die organisatie-overschrijdend zijn.
Lean and green
Het stimuleringsprogramma Lean and Green uitgevoerd door Connekt heeft als doel organisaties duurzamer te maken.
De bedoeling is dat organisaties niet alleen bezig zijn hun efficiëntie te vergroten om kosten te besparen, maar
tegelijkertijd het milieu minder belasten. Om dit gedrag te stimuleren worden organisaties die kunnen aantonen dat zij
binnen vijf jaar 20% CO² reductie kunnen behalen beloond met een Award. Als deze doelstelling vervolgens ook echt wordt
behaald wordt een Star uitgegeven. Deze symbolen onderstrepen het maatschappelijk verantwoord ondernemen van deze
organisaties. Het Lean and Green programma is inmiddels in meerdere landen in Europa uitgerold.
http://lean-green.nl/

Verticale ketensamenwerking
Binnen een bepaalde keten kan door samenwerking en informatie-uitwisseling van de organisaties in de
keten een hogere duurzaamheid worden bereikt.
SCALE
SCALE richt zich op het verbeteren van de concurrentiekracht en de duurzaamheid van de logistieke ketens van voedsel
en drank in Noordwest Europa. Bedrijven worden door middel van verschillende tools geassisteerd bij het verbeteren van
hun efficiëntie zodat financiële, sociale en milieukosten zoveel mogelijk worden beperkt. Dit kan onder meer worden
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bereikt door meer samenwerking tussen bedrijven binnen de keten en de integratie van informatiestromen in een
logistieke ICT platform.
http://www.projectscale.eu/

Horizontale samenwerking
Door horizontale ketenoverschrijdende samenwerking kunnen bijvoorbeeld lege voertuigkilometers worden
verminderd door het bundelen van goederenstromen. Doordat er zo ook ‘dikkere’ stromen gerealiseerd
kunnen worden, biedt dit ook kansen voor gebuikt van andere modaliteiten dan de weg, waardoor de milieu
efficiëntie verhoogd kan worden. Uitdagingen zijn het vinden van goede samenwerkingspartners en het
regelen van bijvoorbeeld het verdelen van de besparingen tussen de samenwerkingspartners.
Frankrijk (bundeling)
Om de leverprestaties te verbeteren moeten klanten en leveranciers meer samenwerken, bijvoorbeeld door bundeling.
Bedrijven worden weliswaar gedwongen gevoelige informatie te delen, maar zijn daardoor wel in staat hun efficiëntie
te verhogen. Voornamelijk grote bedrijven besluiten te gaan samenwerken, terwijl juist MKB het nodig heeft. Toch zijn
er voorbeelden van geslaagde MKB-samenwerkingen. In Bretagne zijn in 2010 vijf verladers onder de naam GIE Pointe
de Bretagne begonnen met een transportdeelsysteem. Inmiddels is de samenwerking uitgebreid naar twaalf verladers
en wordt de levering van droge producten uitgebreid naar versproducten.
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2013/11/Smart%20Logistics%20(NL).pdf

CO³
Uit statistische gegevens blijkt dat een groot aantal vrachtwagens deels of zelfs geheel leeg rijdt. Om deze de capaciteit
van de Europese logistiek beter te benutten en de lege kilometers te beperken stimuleert het CO³ project horizontale
samenwerking tussen verladers. De bedrijven, vaak concurrenten, worden geholpen bij het vinden van geschikte
partners en het opzetten van een samenwerking. Bundeling van goederenstromen verbetert de concurrentiekracht en
duurzaamheid van het Europese bedrijfsleven en haar logistiek.
http://www.co3-project.eu/

In de supply chain collaboration tool van Dinalog zijn meer interessante cases en tools te vinden;
http://results.dinalog.nl/4c/orientation/
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