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Verslag Ronde Tafel horizontale samenwerking in de logistiek 

Ronde Tafel 3: Van idee naar praktijk 

TKI DINALOG, Breda, donderdag 30 mei 2017 

 

 

 

1. Doel, deelnemers en agenda 

Op dinsdag 30 mei 2017 heeft de workshop “Van idee naar praktijk” in horizontale samen-

werking plaatsgevonden. Deze bijeenkomst is een onderdeel van een serie van 5 bijeen-

komsten over horizontale samenwerking in de logistiek, georganiseerd door DINALOG en 

BCI. Tijdens deze bijeenkomsten wordt onderzocht wat de kansen en uitdagingen van be-

drijven zijn om horizontaal samen te gaan werken. Daarnaast bieden de sessies concrete 

handvatten voor bedrijven om te komen tot succesvolle samenwerkingsverbanden.  

 

Deze bijeenkomst over “Van idee naar Praktijk” was de 3de bijeenkomst uit de serie van 5 

Ronde Tafels. Tijdens deze 3de Ronde Tafel is met de deelnemers gesproken en gediscus-

sieerd over de acties, afspraken en uitdagingen die men ondervindt om te komen van een 

projectidee naar een project in de praktijk. Centraal in de sessie stonden enkele bekende 

cases van horizontale samenwerking en de ervaringen van de deelnemers uit de praktijk. 

Het resultaat was een open en inspirerende sessie door de onderlinge discussie en door 

het uitwisselen van tips en aandachtspunten voor project implementatie. Daarnaast is met 

de deelnemende partijen gezamenlijk onderzocht welke kenmerken nu van belang zijn voor 

om tot een goede pilot of praktijkproject te komen voor horizontale samenwerking. 

 

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

 

Naam Organisatie 

Anne Saris Bakker Barendrecht 

Christel Marinus Synple 

Fred Lessing Euro Pool Group 

Jannie van Andel Unilever 

Klaas Bolsius NNPC Logistics 

Niels Sneek IMSnake Consultancy 

Olav Vissers Solar Nederland 

Ron Kervezee Gemeente Alphen aan den Rijn 

Eelco Koolhaas Ministerie van Verhalen 
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Kees Verweij Buck Consultants International 

Gerard Vos Buck Consultants International 

 

 

De bijeenkomst bestond uit 4 agenda onderdelen. Ieder onderdeel wordt apart in dit verslag 

uitgewerkt: 

 

1. Opening en introductie DINALOG 4 C programma  

2. Van idee naar praktijk, uitwerking van horizontale samenwerking in recente cases 

3. Een aandeel in TRUST: Vertrouwen en toewijding bij daadwerkelijke samenwerking 

4. Presentatie uit de praktijk: De pilot van Cool Rail 

5. Tools en ervaringen die je helpen om het idee voor horizontale samenwerking  om te 

zetten naar de praktijk 

 
2. Openingen introductie 4C programma 

Na de opening en een voostelronde geeft Bas van Bree (TKI Dinalog)  de aftrap voor de 

Ronde Tafel met een introductie van het 4C Dinalog-programma. Bas geeft aan dat Dinalog 

in het 4C programma in de eerste jaren vooral heeft geïnvesteerd in fundamentele onder-

zoeksvragen over horizontale samenwerking. Deze onderzoeken waren gericht op de kan-

sen en uitdagingen voor samenwerking tussen partijen, vanuit vooral theoretisch perspec-

tief. In deze fase (2012 t/m 2014) zijn verschillende onderzoeksbureaus, universiteiten en 

koplopers uit de logistieke sector aan de slag gegaan met het opzetten en analyseren van 

horizontale samenwerkingsverbanden in de logistiek. Daarbij zijn ook verschillende tools en 

hulpmiddelen te ontwikkelen, die partijen ondersteunen bij horizontale samenwerking. 

 

De focus van wetenschappelijk onderzoek gaat de laatste jaren (sinds 2015) meer de rich-

ting op van sociale innovaties en gedragsverandering. Daarnaast zet DINALOG zich in om 

horizontale samenwerking in de praktijk actief te stimuleren. Daarin trekt DINALOG op met 

CONNEKT (bekend van het programma Lean & Green). 

 

De huidige doelstelling is de opschaling van horizontale samenwerkingstrajecten, om de 

drempel voor horizontale samenwerking te verlagen en om nieuwe deelnemers en partijen 

te betrekken in nieuwe samenwerkingstrajecten. De beschikbare tools en ervaringen uit 

eerder onderzoek en praktijk cases vormen daarbij een belangrijke schakel.  

 

De bijeenkomsten uit deze serie zijn bedoeld voor verspreiding van kennis over samenwer-

king, discussie en uitwisselen van ideeën tussen sector partners, nieuwe ideeën opdoen en 

demonstraties van verschillende ervaringen en tools voor horizontale samenwerking. 

 

  

 

  

Bas van Bree: “Tijdens bijeenkomsten als deze ontvangen wij graag feedback van de 

bedrijven op het programma en de activiteiten van DINALOG” 
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3. Van idee naar praktijk, uitwerking van horizontale samenwer-

king in recente cases 

In een korte presentatie geeft Kees Verweij (BCI)  een toelichting op twee afgeronde sa-

menwerkingstrajecten via business cases. De cases illustreren vooral wat er voor nodig is 

om een pilot in de praktijk op te starten. 

 

Case 1: Electrolux, Bosch/Siemens en DHL 

 

Electrolux en Bosch/Siemens distribueren beide electro-producten naar klanten in geheel 

Nederland.  Het idee voor de samenwerking tussen Electrolux en Bosch/Siemens werd in 

eerste instantie naar voren gebracht door DHL (logistiek dienstverlener voor beide partijen). 

DHL gaf aan dat er synergievoordelen te behalen waren voor beide partijen, door gezamen-

lijke uitvoering van de logistiek. Echter, voor de concurrenten Electrolux en Bosch/Siemens 

was dit niet direct aanleiding om de handen in elkaar te steken. Er moesten enkele hobbels 

en uitdagingen overwonnen worden (zie box). 

 

Dit voorbeeld laat zien dat er voor horizonta-

le samenwerking vaak praktische uitdagin-

gen overwonnen moeten worden. In deze 

case moesten duidelijke keuzes gemaakt 

worden over de logistieke strategie, bijvoor-

beeld ten aanzien van leveringssnelheid. 

Ook het logistieke proces moest opnieuw 

worden geoptimaliseerd, ten aanzien van 

het gebruik van de docks en de afhandeling van retourstromen. 

 

Uiteindelijk is gekozen voor een horizontale samenwerking waarbij warehouse activiteiten 

niet werden samengevoegd. Niet alle berekende voordelen werden zo geboekt, maar voor 

deze samenwerking was het nog te vroeg. Deze keuze heeft geresulteerd in lagere voorde-

len voor de partijen dan eerder berekend: 7% kostenreductie in plaats van de beoogde 

11%. De behaalde resultaten waren wel voor beide partijen een goede reden om de sa-

menwerking te continueren en kansen te bekijken het verder uit te breiden.. 

 

De succesvolle samenwerking tussen Electrolux, Bosch/Siemens en DHL berust op drie 

pijlers: 

 Vertrouwen en toewijding: Er was een groot vertrouwen in elkaars intenties. Ieder-

een was overtuigd dat marktgevoelige informatie niet mocht uitlekken omwille van 

de samenwerking. 

 Inhoud: Er was afstemming nodig van de operationele systemen, ten aanzien van 

administratie, synchronisatie en openingstijden van de warehouses 

 Proces: Het vastleggen van procesafspraken gebeurde in gentlemens agreements, 

zonder alle details juridisch vast te willen leggen. Het motto daarvoor was “learning 

by doing”. 

 

  

Uitdagingen horizontale samenwerking: 
1. Verschillende levertijden: 24 en 36 uur 
2. Door extra handling van goederen neemt 

het risico van beschadiging toe 
3. Grotere distributiestromen bij zelfde aan-

tal dockdeuren 
4. Afhandeling retourstromen worden com-

plexer 



Buck Consultants International 4 

Discussie 1:Horizontale samenwerking soms verhinderd door commerciële belangen 

 

Dat een idee voor horizontale samenwerking tussen bedrijven niet altijd tot succesvolle pi-

lots leidt, bleek uit de opmerkingen van de deelnemers aan de bijeenkomst: 

 Uit de praktijk zijn voorbeelden bekend (De Bijenkorf, V&D en Dixons), waar de 

commerciële/marketing belangen uiteindelijk resulteerden tot het mislukken van lo-

gistieke samenwerking; Er was een pilot uitgevoerd, maar commerciële belangen 

prevaleerden en de logistieke samenwerking werd beëindigd. 

 Stappen kunnen worden gezet wanneer er meer “witte vrachtwagens” worden inge-

zet – wanneer branding een stapje terug zet. Hier is commercieel echter niet altijd 

ruimte voor, alhoewel dit anno 2017 wel ie verbeterd. 

 

Discussie 2:Het belang van afspraken op de weg richting de pilot 

 

Naar aanleiding van deze samenwerkingscase gaat de discussie tussen de deelnemers 

over de afspraken tussen samenwerkende partners en de positionering van juridische af-

spraken. 

 

Je moet als samenwerkende partijen afspraken kunnen en durven maken. De vraag is: wat 

spreek je wel af en wat niet? Daarvoor zijn “lijstjes” beschikbaar, maar iedere situatie is an-

ders en kan om andere oplossingen/afspraken vragen. Denk daarvoor aan verschillende 

type bedrijven, verschillende landen/culturen, et cetera. Belangrijk is dat voor iedereen hel-

der is op welke thema’s afspraken moeten worden gemaakt. Echter, deze thema’s moeten 

niet vooraf worden vastgesteld in een agenda voor de onderhandelingen, met moet de tijd 

nemen om ook de moeilijkste punten te bespreken. Naarmate het vertrouwen tussen de 

samenwerkende partijen groeit, wordt het bespreken van deze punten gemakkelijker. Juri-

dische afspraken kunnen dan gelden als het startpunt van de pilot, als slotstuk in het proces 

van idee naar praktijk. Deze afspraken zijn ook van belang als de pilot start, vooral wanneer 

het betreft het beheer en verantwoordelijkheden van aandeelhouders en SLA’s voor logis-

tieke services. 

 

Case 2: Gezamenlijke warehousing en logistiek: Unilever en Kimberly Clark 

 

Unilever en Kimberly Clark werken sinds tien jaar samen op logistiek vlak. De focus voor 

deze samenwerking lag primair bij het verhogen van de service en niet op het verlagen van 

de kosten. Unilever en Kimberly Clark bleken gelijkgestemde partijen, die actief waren in de 

zelfde sector (fast moving consumer goods of FMCG). Zij hadden de zelfde visie op sa-

menwerking. Deze case is in alle Ronde Tafels belicht. 

 

Voor het onderwerp van deze Ronde Tafel ‘Van idee naar praktijk’ gold het volgende: Uni-

lever en Kimberly Clark stelden gezamenlijk voor de pilot startte randvoorwaarden op voor 

de logistiek, op basis van performance. Daarna werd een gezamenlijke tender uitgezet van 

hun logistieke pakketten. Daarin is het belangrijk om ruimte te bieden aan de logistiek 

dienstverlener om het proces in te kunnen richten. Unilever en Kimberly Clark zich enigs-

zins flexibel opstellen en (gezamenlijk) meebewegen met de ideeën en voorstellen van de 

logistiek dienstverlener. 
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Uiteindelijk werden de resultaten (verhoging van service, reductie van kilometrage en re-

ductie van kosten) pas op een termijn van enkele jaren gerealiseerd. Samenwerking is dan 

ook iets van de lange adem. Wanneer de samenwerking enkel gebaseerd was op kosten-

reductie, was deze samenwerking niet zover gekomen. 

 

 

4. Een aandeel in TRUST: Vertrouwen en toewijding bij daad-

werkelijke samenwerking 

Vertrouwen (TRUST) wordt vaak genoemd al essentieel element voor een goede samen-

werking, maar dit aspect wordt vaak niet verder concreet uitgewerkt; Vertrouwen is er wel of 

het is er niet, er is weinig bekend over hoe je vertrouwen verdiept. Eelco Koolhaas doet in 

dit traject onderzoek naar wat vertrouwen eigenlijk is, en hoe je dat kunt ontwikkelen. Eigen-

lijk wil Eelco het levensverhaal van TRUST vastleggen, waar het is geboren, hoe het is op-

gegroeid en hoe het zijn levensweg vervolgen zal. Om dit te onderzoeken en vast te leggen, 

ontwikkelt Eelco interactieve spelvormen, waarbij deelnemers een episode uit het leven van 

TRUST verkennen. Tijdens deze Ronde Tafel verkenden de deelnemers via kwartet kaar-

ten belangrijkste kenmerken van TRUST die er uiteindelijk toe bijdragen dat een idee ook 

praktijk wordt.  

 

 

Groep A 

 De WAAROM vraag voor operationele 

sturing 

 Controle is goed – Vertrouwen is beter 

Groep B 

 Controle is goed – Vertrouwen is beter 

 Het schept vertrouwen om klanten en 

afnemers te betrekken; Vertrouw er op dat 

zij je helpen 

 Oog voor de langere termijn – De intentie 

om langer met elkaar samen te werken 

Groep C 

 Oog voor de langere termijn – Effecten op 

lange termijn en voor het overwinnen van 

obstakels 

Creëren van een goed gevoel voor de langere 

termijn: 

 De toon maakt de muziek – de toon van 

de onderlinge communicatie 

 Regionale wortels eren - respecteer el-

kaar 

Groep D 

 Het oliemannetje – de change 

agent. Individuen met visie, ook 

operationeel, bruggen slaan en 

overtuigen en mensen die cross-

functioneel kunnen nadenken 

Figuur 1 TRUST van idee naar praktijk 
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Belangrijke aspecten die werden benoemd tijdens de discussie waren: 

 

- Belang van betrokkenheid van de operationele mensen bij het waarom van de ver-

andering 

- De logistieke operatie in eerste instantie moet worden uitgevoerd op basis van ver-

trouwen in plaats van controle. 

- Oog voor de langere termijn in logistieke samenwerking: wanneer   

 

 
 

Daarnaast werd genoemd dat het organiseren van een team van trekkers uit de diverse 

partijen, een Gideons Bende, een belangrijke rol kan spelen bij succesvolle invoering van 

horizontale samenwerking. Dit team heeft de toewijding aan het project en zorgt op verschil-

lende wijzen voor de juiste communicatie (informeel, culturele verschillen, de juiste toon van 

communicatie).  

 

5. COOL RAIL SPAIN – presentatie Bakker Barendrecht en Euro 

Pool System (EPS) 

De drie partijen Bakker Barendrecht, EPS en Flora Holland zijn enkele jaren geleden het 

initiatief Cool Rail Spain gestart. Dit project betreft de opstart van een dedicated trein voor 

versproducten tussen Spanje en de markten in NW-Europa (hoofdzakelijk België, Neder-

land en Duitsland). Een belangrijke aanleiding waren verduurzaming van het vervoer van 

versproducten en de mogelijke retourstromen voor emballage van EPS. 

 

Op basis van verschillende analyses zijn in de afgelopen jaren de potentiele kansen en 

voordelen in kaart gebracht, onder andere: de samenwerkende verladers, indicatie van vo-
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lumes en markten, voordelen in kostenbesparingen en potentiele verkorting van lead times. 

De vele onzekerheden voor de praktijk moesten in deze fase nog overwonnen worden. 

 

na ruim 3 jaar voorbereiding is in 

november 2016 is een pilot spoorver 

tussen Keulen en Valencia  opge-

start, met het commitment van ver-

laders en de keuze voor de railope-

rator. Figuur 2 laat de fasering van 

de weg naar deze pilot zien. Tijdens 

de pilot werd 2x per week een lading 

van 6 containers met gekoelde pro-

ducten van het consortium vervoerd 

tussen Valencia en Keulen. 

 

De resultaten van de pilot tot nu toe: 

- Hoog service niveau (on time en kwaliteit) 

- Bewijs voor technische haalbaarheid 

- 75% CO2-reductie per container 

 

De pilot voor het spoorvervoer is succesvol verlopen. Echter, enkele uitdagingen blijven wel 

staan. Vooral de onderhandelingen met de rail operator ten aanzien van de service zijn een 

aandachtspunt. Ten tweede is de doelstelling om een dagelijkse trein dedicated te laten 

rijden tussen Keulen en Valencia. Dit betekent enerzijds het aantrekken van meer verladers 

en goederen, maar voor de verladers betekent dit ook een groter risico en scherpere garan-

ties voor de logistieke services.  

 

Bij de stap van pilot naar opschaling is de onderhandeling met zowel de verladers als met 

potentiele rail operators momenteel het grootste aandachtspunt. Enerzijds moet het ver-

trouwen van verladers worden gewonnen, om hun zorgen en risico’s te kunnen dekken. 

Anderzijds moeten ook de rail operators in beweging komen, en mogelijk hun daily business 

aanpassen om het service niveau verder te verbeteren. 

 

 

6. Tools en ervaringen die je helpen om het idee voor horizontale 

samenwerking  om te zetten naar de praktijk 

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, instru-

menten en ervaringen kunnen bedrijven, in de praktijk, aan de slag.  

 

Figuur 2 Fasering pilot Cool Rail 

Figuur 3 Supply Chain Collaboration 

Model 
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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 kunnen helpen om de hori-

zontale samenwerking van visie/idee naar de praktijk 

te brengen. 

 Ervaring: Business modellen uit het project 

4C4CHEM laten zien dat het delen van data 

noodzakelijk is in de stap van idee naar pro-

ject 

 Tool: De serious game SynchroMania biedt 

een praktijktraining voor een nieuwe (synchromodale) manier van werken 

 Ervaring: Inspirerende verhalen van de deelnemers aan DUPLO (in FMCG) laten 

zien hoe gezamenlijke ambities helpen en stimuleren om de hordes van idee naar 

praktijk te nemen. 

 

Een nadere toelichting wordt gegeven in bijgevoegde presentatie. 
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