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Verslag Ronde Tafel horizontale samenwerking in de logistiek 

Ronde Tafel 1: Visievorming 

TKI DINALOG, Breda, dinsdag 9 mei 2017 

 

 

 

1. Doel, deelnemers en agenda 

Op dinsdag 9 mei heeft de eerste thematische Ronde Tafel plaatsgevonden over hoe je 

komt tot een effectieve en duurzame horizontale samenwerking in de logistiek. Deze Ronde 

Tafel was een eerste in een serie van vijf, waarin chronologisch verschillende fasen van 

deze specifieke vorm van logistieke samenwerking aan bod komen.  

 

Het onderwerp van deze eerste Ronde Tafel was hoe je als bedrijf in de praktijk de eerste 

stappen zet richting horizontale samenwerking in de logistiek. Hiervoor is allereerst een 

visie op nut en noodzaak van horizontale samenwerking nodig. Waarom wil je niet alleen 

verticaal samenwerken in de keten van ‘zand tot klant’, maar ook horizontaal met conculle-

ga’s en wellicht zelfs concurrenten? 

 

Horizontale samenwerking in de logistiek kan in de praktijk een bedrijf voordelen opleveren 

op het gebied van klantenservice (bijv. frequentere belevering van klanten), kosten (bijv. 

bundeling van transport en gedeeld gebruik van warehouse ruimte) en duurzaamheid (bijv. 

minder CO2 uitstoot). Dit vereist vaak wel een andere manier van werken, in afstemming 

met concullega’s. En hoe pak je dit als bedrijf het beste op? Het helpt als je van te voren 

goed stil staat bij de kansen die horizontale samenwerking, maar ook bij de hordes die 

moeten worden overwonnen.         

 

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de deelnemers aan deze bijeenkomst: 

 

Naam Organisatie 

Michiel Selier Transporttender 

Frans Denie Kien Logistics Management 

Christel Marinus Synple 

Herre Winia Transvector 

Klaas Bolhuis NNPC Logistics 



Buck Consultants International 2 

Ron Kervezee Gemeente Alphen aan den Rijn 

Bas van Bree TKI Dinalog 

Kees Verweij Buck Consultants International 

Maud Schoute Universiteit van Utrecht  

Gerard Vos Buck Consultants International 

 

 

Het doel van de Ronde Tafel was om meningen en ideeën uit te wisselen over hoe je als 

bedrijf tot een strategische visie over horizontale samenwerking in de logistiek komt. Een 

belangrijke vraag hierbij is welke (extra) voordelen je hiermee denkt te behalen, en op wel-

ke termijn. Daarnaast is met de deelnemende partijen onderzocht welke bouwstenen nu het 

meest belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een eigen en/of gezamenlijke visie. 

 

De Ronde Tafel kende de volgende 4 agendapunten: 

 

1. Introductie belang horizontale samenwerking voor Topsector Logistiek 

2. Enkele horizontale samenwerking cases: lessen en ervaringen  

3. Interactief aan de slag: Bouwstenen voor visievorming in het bedrijf 

4. Toelichting op beschikbare ervaringen, tools en instrumenten 

 
 
2. Belang horizontale samenwerking voor Topsector Logistiek 

Bas van Bree (TKI Dinalog) geeft de aftrap voor de Ronde Tafel met een introductie van het 

Dinalog 4C innovatieprogramma. Dit 4C (Cross Chain Control Center) loopt sinds 2012, en 

er zijn inmiddels ruim 50 projecten gestart.  

  

Bas van Bree geeft aan dat Dinalog in de eerste jaren vooral heeft geïnvesteerd in het be-

antwoorden van fundamentele onderzoeksvragen over de kansen voor horizontale samen-

werking in de logistiek. De focus in deze projecten lag op de kansen en uitdagingen die er 

in horizontale samenwerking tussen partijen in de logistiek ligt, vanuit vooral wetenschappe-

lijk perspectief. In deze fase zijn verschillende onderzoeksbureaus, universiteiten en koplo-

pers uit de logistieke sector aan de slag gegaan met het analyseren van de beste wijze om 

tot succesvolle horizontale samenwerkingsverbanden in de logistiek te komen. Daarbij zijn 

ook verschillende tools en instrumenten ontwikkeld, die partijen ondersteunen bij horizonta-

le samenwerking. Echter, deze ervaringen, tools en instrumenten zijn in de praktijk nog 

weinig bekend. Nu is de tijd gekomen om de stap naar de praktijk te zetten; doelstelling is 

nu de resultaten te bespreken en verspreiden, om zo de drempel voor horizontale samen-

werking te verlagen en om nieuwe deelnemers en partijen te betrekken in samenwerkings-

trajecten. 

 

Deze Ronde Tafel over Visievorming is de eerste van een reeks van vijf die Dinalog, in sa-

menwerking met BCI, organiseert. Deze Ronde Tafels zijn bedoeld voor verspreiding van 

kennis over horizontale samenwerking, een discussie en uitwisselen van ideeën tussen 

partners in de sector, het opdoen van nieuwe ideeën en bespreken van verschillende erva-

ringen en tools voor horizontale samenwerking.  
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3. Enkele horizontale samenwerking cases: lessen en ervaringen  

In een korte presentatie licht Kees Verweij van BCI de resultaten van drie cases van hori-

zontale samenwerking uit het verleden toe. Deze voorbeelden van horizontale samenwer-

king zijn: 

 

 Case 1: Gezamenlijke warehousing en logistiek Unilever Personal Care en Kimberly 

Clark, uitgevoerd door Kuehne + Nagel: Combineren van vrachten sinds 2004  

 Cae 2: Samenwerking 16 LDV’s in de Benelux TRANS-MISSION: Optimalisatie van 

fijnmazige distributie door regio specialisten sinds 2000 

 Case 3: Bundelen bij de bron – Bundeling van goederenstromen in China door inkopers 

in de fashion-sector (https://www.youtube.com/watch?v=7I5oLklWSEs). Dit laatste is 

een project binnen het 4C programma 

 

De presentatie is bijgevoegd. Naast deze drie cases zijn er nog meer praktische voorbeel-

den van horizontale samenwerking, die onder andere zijn gepresenteerd op het congres 

van de Topsector Logistiek op 16 maart.   

 

In de drie cases zijn er verschillende voordelen geboekt door horizontaal samen te werken. 

Hieronder vallen onder andere kostenbesparing, een verhoogde beladingsgraad, een ver-

beterde service/organisatie aan de klant (bijvoorbeeld kortere doorlooptijd, groter aantal 

leveringen) en een duurzamer transport. Deze voordelen vormen de driver om tot een suc-

cesvolle, duurzame horizontale samenwerking te komen, maar als bedrijf moet je hiertoe de 

juiste stappen zetten. Daarvoor is een visie op horizontale samenwerking met je conculle-

ga’s nodig, waarbij onder andere het volgende een rol speelt:  

 

1. Vertrouwen in je samenwerkingspartner(s) vormt inderdaad de sleutel, niet alleen tus-

sen personen maar ook tussen bedrijven.  

2. Commitment van het hele bedrijf voor het aangaan van de samenwerking is nodig, om-

dat de resultaten / doelstellingen ten aanzien van KPI’s vaak niet direct in het eerste jaar 

behaald kunnen worden 

3. De business case kan vaak niet enkel op financiële basis worden ingestoken. De vraag 

is vaak waar ligt de meerwaarde van de samenwerking ligt naast een kostenbesparing,. 

In de praktijk is een verbetering van de klantenservice vaak essentieel, terwijl ook de 

voordelen op het gebied duurzaamheid steeds belangrijker worden.  

4. De license to operate en license to produce van bedrijven raakt steeds vaker aan maat-

schappelijke thema’s, en liggen dan buiten het perspectief van korte termijn winst. 

 

Tijdens de discussie over deze cases aan de Ronde Tafel kwamen enkele kernwoorden en 

begrippen terug. Een overzicht: 

 

 Bedrijfscultuur: Eigenheid moet je behouden; samenwerking doe je op basis van di-

versiteit en je moet elkaar hierin vrijlaten. Anders is de stap naar een fusie in plaats van 

samenwerking wel erg klein, en wil je dat?  

 Kwaliteit: LDV’s zijn over het algemeen niet sterk in benoemen van unique selling 

points, en ook niet in het erkennen van hun zwaktes. Je moet daar wel open over zijn, 

om er achter te komen wat de meerwaarde voor samenwerking voor jezelf kan zijn.  

https://www.youtube.com/watch?v=7I5oLklWSEs
https://www.youtube.com/watch?v=7I5oLklWSEs
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 Product innovaties: Om samen tot een nieuw product te komen, moet je strategisch 

denken. Kernvragen voor samenwerking tussen LDV’s zijn onder andere: Wat is de 

klantvraag? Voor welke service wil de klant betalen? En waar vullen partijen (LDV’s) el-

kaar aan? 

 

De deelnemers gaven aan dat de cases veel inzicht gaven in de kansen van horizontale 

samenwerking en het verdienen breder verspreid te worden.  

 

 

4. Interactief aan de slag: Bouwstenen voor visievorming 

Door Eelco Koolhaas (Ministerie van Verhalen) is een kwartetspel ontwikkeld, waarmee in 

een korte tijd gediscussieerd kan worden over de basis voor horizontale samenwerking: 

Vertrouwen in elkaar als partner. De deelnemers is gevraagd om in groepen van drie de 

uitspraken over vertrouwen op 9 verschillende kaarten in de beste passende volgorde te 

leggen. Wat merken de deelnemers in de praktijk dat bij succesvolle samenwerkingstrajec-

ten. Hoe gaan bedrijven om met vertrouwen in het begin; wat zouden ze moeten doen om 

tot samenwerking te komen? 

 

In kleine groepjes worden deelnemers gevraagd om verschillende aspecten van Vertrou-

wen op volgorde van belangrijkheid te leggen. Het ging om de volgende 9 kaarten: 
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Binnen elke groep ging men onderling in discussie om tot de best passende volgorde te 

komen. 

 

 
 

 

Groep 1: 

 

In groep 1 legde men de 9 kaarten op volgorde van belang. Belangrijk bij hun discussie 

was: Wat is het gezamenlijke belang? De gezamenlijke drive om iets te bereiken zorgt voor 

vertrouwen. Daarom was de top 3 hier: 

 

1. Partijen met een visie die verder gaat dan directe winst vertrouwen elkaar meer 

2. Elkaar eerst vertrouwen, dan pas beginnen aan visie ontwikkeling 

3. Investeren in visie zorgt voor vertrouwen op rationale gronden  
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Groep 2:  

 

In groep 2 werd ook een top-3 gemaakt, maar hierbij werden 5 kaarten gebruikt. De groep 

vond deze kaarten nauw op elkaar aansluiten. 

 

1. Partijen met een visie die verder gaat dan directe winst vertrouwen elkaar meer & Inves-

teren in visie zorgt voor vertrouwen op rationale gronden  

2. Een visietraject kweekt vertrouwen & Allebei een ambitieuze visie zorgt voor wederzijds 

vertrouwen  

3. Intentie afspraken bij de start over resultaten zorgt voor vertrouwen 
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In de groep 2 werd gesteld dat vertrouwen ook ontstaat door in een verkennende  samen-

werking de visie op de voordelen samen te “ontdekken”. Tijdens het traject van visievorming 

groeit het wederzijds vertrouwen, en de kans op succes.  

 

Tijdens de discussie die volgde, werden verschillende interessante uitspraken door de 

deelnemers gedaan:  

  

 Uiteindelijk zal geld niet de drijfveer zijn achter een succesvolle horizontale samenwer-

king.  

 Investeren in visie voor samenwerking betekent ook investeren in samenwerking van je 

eigen bedrijf. Wanneer beide bedrijven weten waar ze naartoe willen vormt dit een soli-

de basis voor samenwerking.  

 Ga je samenwerken met concurrenten, of met partijen die complementair zijn in het 

segment? Lastige afweging: de eerste weet je sneller te vinden, maar de laatste biedt 

wellicht meer kansen. 

 Vertrouwen vormt een heel goed basisbeginsel. Je gaat tegen dingen aanlopen binnen 

de samenwerking, dus is het heel belangrijk om een goede vertrouwensband te hebben 

om deze op te lossen.  

 De complexiteit van samenwerking moet je meenemen in de visievorming voor horizon-

tale samenwerking. Maak het niet lastig in het begin, maar start met kleine stapjes. 

 De uitsmijter: “Iets wat duurzaam is, heeft nooit meer geld gekost!”   

 

We stelden op het eind  nog de vraag aan de twee groepen: mist er nog een kaart in het 

kwartetspel? Twee kaarten werden door de deelnemers aangehaald: 

 

1. Het betrekken van een neutrale partij kan een essentiële stap zijn om met voldoende 

vertrouwen de samenwerking te laten slagen. 

2. Het maken van afspraken over wat je NIET samen doet is ook essentieel bij samenwer-

king. 

 

 

5. Tools en ervaringen die je helpen bij visievorming 

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

onderzoekstrajecten zijn 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. DINALOG 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 horizonta-

le samenwerking in de logistiek te komen. Mogelijk komen er ook contacten tot stand waar-

door bedrijven eerder initiatief nemen tot horizontale samenwerking. Met deze  tools, in-

strumenten 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.  
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Maud Schoute en Gerard Vos geven gezamenlijk een kort overzicht van de ervaringen, 

tools en instrumenten die verzameld zijn voor fase 1: Identification. Deze fase bestaat uit 3 

deelfasen: 

 

 

 

 

 

 

 

Een voorbeeld van een ervaring die werd genoemd was afkomstig uit de sierteeltsector. In 

deze ervaring, een video, wordt benadrukt dat het vormen van een gefundeerde bedrijfs-

strategie een belangrijk voorwaarde is voor samenwerking en verdere duurzame ontwikke-

ling(en). Deze ervaring dient als inspiratie voor bedrijven die in de fase zitten van het be-

denken van de juiste bedrijfsstrategie (stap 1.1).  

Een voorbeeld van een tool is de WeConnekt applicatie. De applicatie heeft tot doel bedrij-

ven die geïnteresseerd zijn in logistiek samenwerking bij elkaar te brengen. Als gebruiker 

van de applicatie kun je andere leden tegenkomen (stap 1.2).  

 

 

1. Identification/Visie vorming 

 

1.1 Bedenk uw samenwerkingsstrategie 

1.2 Vind uw partner(s) 

1.3 Ontwikkel een business case 
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Verdere voorbeelden staan genoemd in de presentatie. 

 

 

6. Afsluiting 

Gevraagd naar hun ervaringen vonden de deelnemers het een inspirerende Ronde Tafel, 

waarin diverse cases, ervaringen, tools en instrumenten besproken zijn. Ook het belang van 

vertrouwen als essentieel element voor succesvolle horizontale samenwerking is bespro-

ken, en hier is meer inzicht in verkregen. De deelnemers hebben ook hun praktijkervaringen 

ingebracht, en dit heeft geleid tot nieuwe inzichten op het gebied van horizontale samen-

werking.  

 

De tweede Ronde Tafel staat gepland om 18 mei 2017, en dan staat het thema matchma-

king centraal. 
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BIJLAGE: Presentatie 
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