
Buck Consultants International 1 

 

 

 

 

 

 

Verslag Ronde Tafel horizontale samenwerking in de logistiek 

Ronde Tafel 2: Matchmaking 

TKI DINALOG, Breda, donderdag 18 mei 2017 

 

 

 

1. Doel, deelnemers en agenda 

DINALOG en BCI organiseren een serie van 5 Ronde Tafels over Horizontale Samenwer-

king in de logistiek. Tijdens deze bijeenkomsten wordt onderzocht en besproken wat de 

kansen voor en uitdagingen bij bedrijven zijn voor het succesvol opzetten van horizontale 

samenwerking. Daarnaast bieden de sessies concrete handvatten voor bedrijven om te 

komen tot succesvolle samenwerkingsverbanden. Op donderdag 18 mei heeft een Ronde 

Tafel over het vinden van de juiste partners voor horizontale samenwerking (Matchmaking) 

plaatsgevonden. Deze Ronde Tafel over Matchmaking was de 2de bijeenkomst uit de serie. 

 

Tijdens deze Ronde Tafel is met de deelnemers gesproken en gediscussieerd over Waar 

een goede samenwerkingspartner in de logistiek aan voldoet  en hoe je deze kunt vinden. 

Aan de hand van enkele voorbeelden uit de praktijk gingen de deelnemers het gesprek aan 

over hun ervaringen, de uitdagingen die zij zien, maar natuurlijk ook de succesverhalen. 

Daarnaast is met de deelnemers besproken welke kenmerken nu van belang zijn voor het 

vinden van een betrouwbare, goede partner voor horizontale samenwerking. 

 

De onderstaande tabel bevat een overzicht van de deelnemers aan deze Ronde Tafel bij-

eenkomst: 

 

Naam Organisatie 

Frans Denie Kien Logistics Management 

Diana van Zielst Visbeen 

Christiaan van Luik TLN 

Ron Kervezee Gemeente Alphen aan den Rijn 

Eelco Koolhaas Ministerie van Verhalen 

Kees Verweij Buck Consultants International 

Gerard Vos Buck Consultants International 
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De Ronde Tafel bestond uit 5 agendapunten. Elk agendapunt wordt apart in dit verslag uit-

gewerkt: 

 

 Opening Ronde Tafel 

 Inleiding voordelen en voorbeelden van horizontale samenwerking 

 Een aandeel in TRUST: Trust in Matchmaking 

 Tools en ervaringen die je helpen bij Matchmaking: vinden van de juiste partners 

 Voorbeeld tool: de WeConnekt-App 

 
2. Opening Ronde Tafel 

Kees Verweij geeft een korte introductie op de doelen van DINALOG en BCI op het thema 

horizontale samenwerking in de logistiek. DINALOG voert sinds 2012 het Dinalog 4C inno-

vatieprogramma uit. en er zijn inmiddels ruim 50 innovatieve projecten gestart. Via het 4C 

programma worden meer partijen betrokken bij horizontale samenwerkingstrajecten, en er 

worden tevens tools en instrumenten ontwikkeld. Deze ervaringen, tools en instrumenten 

zijn echter nog weinig bekend buiten het 4C programma, en daarom is een apart program-

ma Horizontale Samenwerking gestart. Een belangrijke doel van dit programma is het ont-

sluiten en beschikbaar stellen van kennis en ervaringen rondom horizontale samenwerking. 

Daarvoor worden onder andere de Ronde Tafel gesprekken georganiseerd. 

 

Aansluitend geven de deelnemers aan de Ronde Tafel hun motivatie voor deelname: 

 

 Er zijn kansen voor het combineren van stromen van verschillende producenten, maar 

hoe vindt je de geschikte producenten en hoe overtuig je hen van de voordelen? 

 Wij willen een nieuw samenwerkingsverband aangaan. Wat zijn nu de mogelijke sa-

menwerkingspartners? 

 De logistieke markt verandert en zo ook de positie van de transporteurs. TLN ziet voor 

zichzelf een rol weggelegd als trekker in synchromodaal transport en samenwerking 

tussen LDV’s.  

 

 

3. Inleiding voordelen en voorbeelden van horizontale samen-

werking 

In een korte presentatie licht Kees Verweij enkele sa-

menwerkingstrajecten toe, en hoe men tot deze sa-

menwerking is gekomen. In zijn presentatie gaat Kees 

in op de volgende samenwerkingen: 

 

1. Hagemeijer: Consolidatie van vrachten voor 

Noord en Oost-Nederland 

 

Hagemeijer is een electro-groothandel (onderdeel van 

Rexel) met leveringen in heel Nederland. Voor de leve-

ringen in noord en oost Nederland wilde Hagemeijer 

Selectiecriteria Hagemeijer: 

1. Win-win situatie voor beide verla-
ders voordelen 

2. Geen directe concurrenten van-
wege commerciële redenen 

3. Synergie in het productassorti-
ment 

4. Overlap in klanten en adressen 
5. Goede ‘fit’ tussen mensen, orga-

nisaties en processen (gelijk-
waardigheid, soortgelijke werkwij-
ze en cultuur) 

6. Mogelijkheden tot afstemming 
ICT-systemen 
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graag samenwerking met enkele partners, om zo efficiënter te kunnen leveren. Voor het 

vinden van een juiste partner had Hagemeijer een aantal criteria opgesteld. Op basis van 

de genoemde criteria, heeft Hagemeijer zelfstandig een longlist met 16 potentiele kandida-

ten voor samenwerking opgesteld. Met 6 partijen is een gesprek gevoerd over de samen-

werking, en uiteindelijk zijn er twee samenwerkingspartners gevonden. Het voorbeeld van 

Hagemeijer laat een zeer gestructureerde aanpak zien voor het vinden van potentiele par-

tijen en de selectie van hun partners. Daarbij had zij duidelijk voor ogen wat zij willen berei-

ken en aan welke criteria de samenwerkingspartner zou moeten voldoen.  

 

2. Gezamenlijke warehousing en logistiek Unilever en Kimberly Clark 

 

De logistieke managers van Unilever en van Kimberly Clark (KCC) ontmoeten elkaar voor 

het eerst op een congres over optimalisatie en duurzaamheid. Beide partijen waren op zoek 

naar verdere optimalisatie van hun logistieke proces, en ontdekken een grote overlap (60-

70%) in afleveradressen. Deze overlap vormde de belangrijkste driver voor de ontwikkeling 

van het samenwerkingsverband. 

 

Unilever en KCC formuleerden vervolgens een gezamenlijke visie op de samenwerking, 

waarbij vooral verbetering van het serviceniveau centraal staat. Ook gaven beide partijen 

nadrukkelijk aan dat zij bereid zijn te investeren om de visie waar te maken. De gezamenlij-

ke visie resulteerde in het opstellen van gezamenlijke logistieke KPI’s (en doelstellingen) en 

uiteindelijk in een gezamenlijke tender voor het logistieke proces. 

 

Dit voorbeeld laat zien dat matchmaking ook kan ontstaan door een “toevallige” ontmoeting, 

al zijn er natuurlijk voor beide partijen redenen geweest om op dit congres aanwezig te zijn. 

De kansen die beide partijen tijdens het eerste, informele, contact bespraken, zijn doorge-

zet naar formele, bedrijfstechnische indicatoren. 

 

3. Samenwerking LDV’s in TRANSMISSION: Optimalisatie uitlevering door regio 

specialisten 

 

Transmission is een samenwerkingsverband tussen middelgrote logistieke dienstverleners. 

Dit samenwerkingsverband is ontstaan, omdat enkele van deze transporteurs de noodzaak 

voelden uit de markt: individueel konden zij lastig de fijnmazige distributieservice bieden die 

klanten van hen verwachtten, maar juist door de combinatie van de individuele krachten, 

konden zij een landelijk fijnmazig distributienetwerk aan-

bieden. 

 

Een kleine groep transporteurs heeft zo een strategie ont-

wikkeld, gericht op langdurig samenwerkingsverband. Uit-

breiding van het samenwerkingsverband was vervolgens 

nodig voor het verder verbeteren en verfijnen van de ser-

vice. Vervolgens is gericht op zoek gegaan naar partners 

die van toegevoegde waarde waren voor het landelijk distri-

butienetwerk. De samenwerking in Transmission wordt nog 

altijd uitgebreid, waarbij sterk wordt gelet op de toegevoeg-

de waarde van nieuwe toetreders voor het netwerk. 

 

Figuur:  Regionale spreiding deel-

nemers Transmission 
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Het voorbeeld van Transmission geeft aan hoe vanuit een bestaande, incidentele, samen-

werking een structureel samenwerkingsverband is ontstaan. Vanuit een vaste strategie 

melden nieuwe deelnemers zich aan bij het samenwerkingsverband. 

 

 

4. Een aandeel in TRUST: Trust in Matchmaking 

Vertrouwen (Trust) wordt vaak genoemd als essentieel element van samenwerking, maar 

dit aspect is in de praktijk soms lastig verder uit te werken. Vertrouwen is vaak een ongrijp-

baar element, het is er wel of niet. Toch kan er ook tijdens een samenwerkingsproces een 

verdieping van vertrouwen plaatsvinden. Vraag is hoe je dit kan stimuleren?.  

 

Eelco Koolhaas doet vanuit het Ministerie van Verhalen onderzoek naar wat vertrouwen in 

samenwerkingsverbanden eigenlijk omvat en hoe je dat kunt ontwikkelen. Hiervoor ontwik-

kelt hij, bijvoorbeeld, interactieve spelvormen of legt hij "lastige vragen" voor aan deelne-

mers. 

 

1. Over lastige vragen gesproken … 

 

Eelco legt ons eerst een vraag voor. Deze wordt in kleine groepen besproken:  

 

Een deel van deze geopperde vragen gaan over de ‘zachte kant’: in hoeverre is er vertrou-

wen en toewijding aan de samenwerking? Een samenwerking is dus altijd gebaseerd op 

een combinatie van harde en zachte voordelen. 

  

2. Het verhaal achter samenwerking: Hoe vind je een match en voldoende TRUST? 

 

Door Eelco zijn spelvormen ontwikkeld, waarbij in een korte tijd een basis kan worden ge-

legd voor samenwerking. Voor deze bijeenkomst heeft Eelco kaarten gemaakt met uitspra-

ken over Matchmaking. In drie groepen worden de belangrijkste uitspraken er uit gelicht. Zie 

hier het resultaat: 

 

 

Vraag: 

Je bent een succesvol bedrijf – op zoek naar een vertrouwensvolle partner voor samenwerking. 

Welke vragen stel je aan de potentiele kandidaten om daar achter te komen? 

 

Groep A 

 Waarom wil je samenwerken? 

 Wat gaan we gezamenlijk realiseren?  

 Waar staan we over 5 jaar? 

Groep B 

 Hoe lang zijn jouw klantrelaties 

gemiddeld?  

 Type leiderschap: losse of strakke 

aansturing? Groep C 

 Waar vind je een “click” in de business? 

 Toewijding en passie voor de business 
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Groep A 

 Vertrouwen in partners met een lange ter-

mijn visie 

 TRUST komt te voet en gaat te paard – We 

zetten vele kleine stapjes 

 Groot/klein is niet van belang – Het gaat om 

gelijkwaardigheid, je moet het verschil 

waarderen. 
Groep B 

 TRUST is een cultuur-kwestie 

 Vertrouwen in partners met een lange 

termijn visie 

 TRUST en wantrouwen liggen dicht bij 

elkaar – Het gaat om een goede exit-                           

 strategie 
Groep C 

 Belangrijkste punt is het vertrouwen in 

partners met een lange termijn visie 

 Het tweede punt is het vertrouwen in 

objectieve factoren - volume, cijfers en 

gunstige voorwaarden 
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5. Tools en ervaringen die je helpen bij Matchmaking 

In de 50 uitgevoerde projecten over horizontale samenwerking en binnen de verschillende 

onderzoekstrajecten zijn verschillende tools en instrumenten ontwikkeld, die partijen kunnen 

helpen bij het starten van samenwerking. Ook zijn uit verschillende trajecten ervaringen en 

best-practices verzameld en vastgelegd, bijvoorbeeld in interviews en publicaties. DINA-

LOG wil nu de belangrijkste van deze tools, instrumenten en ervaringen beschikbaar stellen 

via het internet. Op deze manier wil DINALOG bedrijven inspireren en stimuleren om tot 

horizontale samenwerking in de logistiek te komen. Mogelijk komen er ook contacten tot 

stand waardoor bedrijven eerder initiatief nemen tot horizontale samenwerking. Met deze 

tools, instrumenten en ervaringen kunnen bedrijven, in de praktijk, aan de slag.  

 

TKI DINALOG heeft het Supply Chain Collaboration 

Model (SCCM) opgesteld waarin de verschillende fasen 

van horizontale samenwerking staat weergegeven. Dit 

SCCM staat hieronder weergegeven, en de ervaringen, 

tools en instrumenten uit verschillende projecten zijn in 

elk van de 4 fasen van samenwerking beschikbaar. 

 

Gerard Vos geeft een korte toelichting op enkele tools 

en ervaringen die een rol spelen bij matchmaking. 

 

 Tool: Hubways ontwikkelt een IT-Platform waar-

op vervoerders kunnen aansluiten 

 Ervaring: Tjebbe Nabuurs geeft een inspirerend 

interview over de samenwerking tussen Nabuurs, Kuehne + Nagel en Bakker Logis-

tiek 
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 Ervaring: L&G Barge verbindt partijen door landelijke bijeenkomsten 

 

Een nadere toelichting wordt gegeven in bijgevoegde presentatie. 

 

6. Voorbeeld Tool: de WeConnekt-App 

Kees Verweij geeft tot slot een toelichting op het gebruik van de WeConnekt-app. De 

WeConnekt-app is gratis te gebruiken en toegankelijk voor iedereen. Deze ”Tinder van de 

Logistiek” brengt verladers en vervoerders met elkaar in contact. Gebruikers van de appli-

catie geven aan op welke goederencorridors (herkomst/bestemmingsregio) zij ladingstro-

men hebben. Partijen met vergelijkbare stromen worden dan gematcht, en met elkaar in 

contact gebracht. Daarna kunnen die partijen bespreken of en waar samenwerking mogelijk 

is.  

 

Op deze wijze worden partijen op basis van volumes met elkaar gematcht, en kunnen er 

ook samenwerkingen ontstaan waarbij de partijen elkaar eerst helemaal niet kenden.   
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7. Afsluiting 

Dee deelnemers gaven aan meer inzicht te hebben gekregen in hoe bedrijven zoeken naar 

partners voor samenwerking, en vooral dat er tools bestaan die hierbij kunnen helpen. De 

derde Ronde Tafel staat gepland om 30 mei 2017, en dan staat het thema Horizontale sa-

menwerking: van idee naar praktijk centraal. 
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BIJLAGE: Presentatie 
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