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Deze Break Out sessie tijdens het congres “Futureproof Logistics” stond in het teken van het 
delen van best practices en lessons learned op het gebied van horizontale samenwerking in 
de logistiek. Verschillende partijen hebben de resultaten van innovatieprojecten binnen het 
4C programma en daarbuiten gepresenteerd voor een volle zaal. Daarnaast was er een 
levendige discussie o.l.v. sessievoorzitter Kees Verweij van Buck Consultants International. 
 

 
 
Bas van Bree, programmamanager 4C bij TKI DINALOG, en lichtte de inhoud en resultaten 
van het 4C programma toe. Centraal staat het regisseren van logistieke samenwerking, en 
meer dan 50 projecten met over de 100 bedrijven zijn uitgevoerd in de laatste 4 jaar. De 
stappen om tot horizontale samenwerking te komen zijn vastgelegd in tools en 
instrumenten, en deze zijn beschikbaar voor algemeen gebruik.  De Supply Chain 
Collaboration Tool biedt een overzicht, waarbij bouwen aan vertrouwen in samenwerking 
centraal staat. Dit werd vervolgens op praktische wijze door de deelnemers ervaren. Eelco 
Koolhaas van het Ministerie van Verhalen reikte aan elke deelnemer aandelen TRUST uit, en 
stimuleerde ze om met elkaar te onderhandelen om samen meer uit de aandelen TRUST te 
halen. Zo werden iedereen zich er bewust van dat het essentieel is om te investeren in 
vertrouwen. Succesvolle samenwerking begint bij de eerste stap: kennis met elkaar maken 
en verwachtingen uitspreken over wat je samen wil bereiken.  



 
 
Daarna lichtte Gretta Schoonderbeek van verlader SCA Hygiene Paper, de voordelen van 
horizontale samenwerking in de praktijk toe. Ze benadrukte dat de combinatie van meer 
duurzaamheid en een betere service aan de klant voor haar essentieel is. Vervolgens 
presenteerde Robbert Janssen van TNO het project ‘Next level in logistics cooperation’. 
“Begin de samenwerking met de eerste handdruk” was zijn oproep, en een consortium van 
verladers en dienstverleners is die uitdaging samen met start-ups en kennispartijen 
aangegaan.  Ambitie was om barrières tot samenwerking te overwinnen, en via praktische 
tools en instrumenten een succesvol 4C op te zetten. Harsha Dijk van Connekt presenteerde 
de WeConnekt App, de Tinder voor  logistieke operaties. CGI liet zien hoe een open 
ecosysteem voor horizontale samenwerking in de praktijk kan worden opgezet, terwijl 
Synple aangaf hoe via horizontale samenwerking binnen een community van bedrijven tot 
20 miljoen wegkilometers bespaard kan worden. De boodschap: horizontale samenwerking 
gebeurt nu, en iedereen kan zich aansluiten. Daarna werd er aan de hand van diverse 
stellingen nog een discussie met de zaal gevoerd, o.a. over het slechten van de drempel om 
data te delen. 
 

 
 



Naast verladers en vervoerders spelen ook brancheorganisaties een belangrijke rol in 
horizontale samenwerking. Emile van Rijn van Evofenedex lichtte het nieuw te starten 
COMPOSE project toe, waarin additionele tools voor o.a. matchmaking ontwikkeld gaan 
worden. Menno Lambooy van Lambooy Logistics gaf tenslotte aan hoe TLN de ontwikkeling 
en uitrol van Papierloos Transport bij de vervoerders die hij begeleidde faciliteerde.  
 
Sessievoorzitter Kees Verweij sloot de Break Out Sessie af met de uitdaging aan deelnemers 
om werk te maken van horizontale samenwerking. In de aankomende maanden zullen 
verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd, en iedereen kan zich aanmelden. 
Genoeg mogelijkheden om de kansen van horizontale samenwerking te pakken! 
 


