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Verslag Ronde Tafel horizontale samenwerking in de logistiek 

Ronde Tafel 4: Gainsharing 

TKI DINALOG, Breda, donderdag 8 juni 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. Tijdens deze 4e bijeenkomst uit de serie 

stond Gainsharing centraal.  

 

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

worden de voordelen in een samenwerking eerlijk verdeeld tussen de deelnemers? 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.  

 

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

eenkomst: 

 

Naam Organisatie 

Emile van Rijn  Evofenedex  

Margreet Boer Gemeente Alphen aan den Rijn 

Ron Kervezee  Gemeente Alphen aan den Rijn  

Eelco Koolhaas  Ministerie van Verhalen  

Ralf Olsder Universiteit Utrecht 

Gerard Vos Buck Consultants International 

Kees Verweij  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 en introductie 4C programma 

 Inleiding voordelen en voorbeelden van horizontale samenwerking 

 Belang van gunnen van voordelen 

 Kenmerken van succesvolle gainsharing 

 Tools en ervaringen die je helpen bij gainsharing 

 

Aan het einde wordt door deelnemers teruggekeken op de resultaten. 

 

 

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 innovatieprogramma uit en er zijn inmiddels 

ruim 50 innovatieve projecten gestart. Via het 4C programma worden meer partijen betrok-

ken 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 programma Horizontale Samenwerking gestart. 

Een belangrijk doel van dit programma is het ontsluiten en beschikbaar stellen van kennis 

en ervaringen rondom horizontale samenwerking. Daarvoor worden onder andere de Ron-

de Tafel gesprekken georganiseerd. 

 

 

3. Inleiding voordelen en voorbeelden van horizontale samen-

werking 

In een korte presentatie licht Kees 

Verweij enkele samenwerkingstra-

jecten toe. De kern van horizonta-

le samenwerking ligt in het ver-

trouwen dat partijen in elkaar moe-

ten hebben. Een samenwerkings-

traject gaat gepaard met pieken 

en dalen. Zeker de beginjaren van 

horizontale samenwerking kunnen 

lastig zijn, omdat er dan nog rela-

tief weinig baten gehaald worden 

terwijl er vaak verschillende kin-

derziektes moeten worden over-

wonnen.  

 

 

Figuur: Ontwikkeling van kostenbesparing in samenwerkingsver-

banden 
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Vooral in de beginfase van de samenwerking zullen partijen zich regelmatig afvragen of het 

niet beter is de stekker eruit te trekken, wanneer zich tegenslagen voordoen of de beoogde 

resultaten uitblijven. Andere oorzaken voor het vroegtijdig beëindigen van de samenwerking 

zijn bijvoorbeeld de onverwacht hoge aanloopkosten en onderschatting van transactiekos-

ten. Om door deze ‘zure’ fase heen te komen dienen partijen: 

 

 Continu voortgang te monitoren. 

 Afspraken te maken wanneer en hoe er in bepaalde situaties ingegrepen kan wor-

den.  

 Flexibiliteit in te bouwen wanneer veranderingen zich voortdoen en veranderende si-

tuaties met elkaar te bespreken.  

 

 

De meest succesvolle samenwerking komen tot stand door partijen die gezamenlijk streven 

naar een serviceverbetering van hun klanten. In dit geval hebben partijen niet als prioriteit 

om kostenvoordelen te realiseren. Het serviceniveau aan de klanten staat centraal.  

 

In zijn presentatie gaat Kees in op een aantal voorbeelden van samenwerkingsverbanden 

uit de praktijk:  

 

Case 1: Samenwerking distributie diepvries: DE, Unipro, Masterfoods en CvHeezik 

 

Drie verladers zaten stuk voor stuk in een moeilijke situatie vanwege ‘lastige’ diepvriesstro-

men (ca. 5-10% van het volume). Ze werkten individueel de distributie van deze stroom 

naar Nederlandse klanten af. Via horizontale samenwerking zijn de partijen de diepvries-

stromen samen gaan opslaan en distribueren. De gezamenlijke opslag vindt plaats in een 

cold store bij C. van Heezik in Utrecht vanwege de centrale locatie. In dergelijke samenwer-

kingsverbanden is het belangrijk dat partijen het eens worden over een eerlijke verdeling 

van voordelen en winsten tussen de partijen. De partijen hebben gezamelijk een verreke-

ningsmethodiek opgezet waarbij volume een rol speelt en logistiek “goed” gedrag wordt 

beloond. Onder “goed” wordt hier verstaan dat een partij zijn eigen proces aanpast om 

meer synergievoordeel te realiseren. De uitgangspunten voor de verdeling in deze samen-

werking zijn:  

 

 Het overgrote  behaalde voordeel van de samenwerking wordt uitgekeerd aan alle 

deelnemers, evenredig aan de gepleegde inzet 

 Een klein deel wordt als incentive uitgekeerd voor “goed” gedrag en de bijdrage aan 

de synergie binnen de samenwerking. 

  

Deelnemers geven aan dat ze in de praktijk merken dat ook sociaalpsychologische processen een 

belangrijke rol spelen bij het wel of niet opstarten van samenwerkingsverbanden en tijdens het bou-

wen aan de samenwerking. Vooral bij Gainsharing komt spanning kijken omdat het in de praktijk 

voor kan komen dat samengewerkt wordt met concurrenten. Vertrouwen is daarbij ontzettend be-

langrijk.  
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Het voorbeeld laat zien dat samenwerking door middel van stimulerende prikkels naar een 
hoger niveau getrokken kan worden en samenwerkende partijen stimuleert te innoveren.  
 
 

Case 2: Samenwerking 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 processen, en ontdekken een grote overlap 

(60-70%) in afleveradressen. Deze overlap vormde de belangrijkste driver voor de ontwik-

keling van het samenwerkingsverband. Unilever en KCC formuleerden vervolgens een ge-

zamenlijke visie op de samenwerking, waarbij vooral verbetering van het serviceniveau cen-

traal staat. Ook gaven beide partijen nadrukkelijk aan dat zij bereid zijn te investeren om de 

visie waar te maken. De gezamenlijke visie resulteerde in het opstellen van gezamenlijke 

logistieke KPI’s (en doelstellingen) en uiteindelijk in een gezamenlijke tender voor het logis-

tieke proces. Op dit moment faciliteert dienstverlener Kuehne + Nagel de samenwerking. 

 

Om de voordelen zo evenredig mogelijk te verdelen worden de resultaten van de samen-

werking gemonitord met KPI’s (o.a. Harmonisatiegraad transport). De behaalde kosten-

voordelen van partijen werden uitgekeerd in een fonds. Dit fonds werd in latere jaren aan-

gesproken om serviceverbeteringen van het samenwerkingsverband te realiseren. Daar-

naast investeerden de verladers gedurende de eerste jaren extra om de samenwerking uit 

te bouwen.  

 

Dit voorbeeld maakt duidelijk dat Gainsharing niet alleen het verdelen van voordelen is, 

maar ook het investeren in het verbeteren van de samenwerking. Het opzetten van een 

fonds voor innovatie en verbetering van het samenwerkingsverband is daarvan een mooi 

voorbeeld. Uit de investeringen van partijen in het samenwerkingsverband spreekt daar-

naast vertrouwen en toewijding, juist dat heeft een samenwerkingsverband nodig.  

 

 

Case 3: Samenwerking distributie zoetwaren naar supermarkten door 8 verladers  

 

In deze case werken acht partijen met elkaar samen die qua grootte niet veel van elkaar 

afwijken. Daarnaast is er geen dominante partij in het verband aanwezig. Het samenwer-

kingsverband is min of meer gedwongen tot stand gekomen door de grote concurrentie en 

de toenemende eisen van de retailers en de grote supermarktketens. De acht verladers 

Vraag van deelnemer:  

- Liggen er vaak een juridische afspraken ten grondslag aan samenwerkingsverbanden?  

Antwoord:  

- Het verschilt per samenwerkingsverband of de het vooraf vastgelegd wordt of niet. In de 
praktijk komen beide voorbeelden voor. In deze case was het juridisch vastleggen van de ho-
rizontale samenwerking relatief belangrijk voor de partijen, dit komt vaker voor als multinatio-
nals bij de samenwerking betrokken zijn. De laatste jaren is veel sprake van gentlemen 
agreements waarbij samenwerking plaatsvindt zonder juridische afspraken.  
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waren allen aangesloten bij Zoetwa-

ren Distributie Nederland (ZDN), een 

vervoersnetwerk specifiek voor zoet-

waren. 

 

Uitgangspunt voor de logistieke sa-

menwerking is een cross-dock net-

werk, dat wordt gecoördineerd door 

de logistiek dienstverleners. Door de 

samenwerking van de verladers, va 

de cross-docks ontstaan voordelen 

voor de gezamenlijke uitlevering van 

de zoetwaren en, uiteindelijk, een 

kostenvoordeel voor de verladende 

partijen.  

 

De samenwerking had als doel om een gezamenlijk collectie bij de verladers te creëren 

waardoor gezamenlijke levering (250 afleveradressen) mogelijk werd. De doelstellingen 

binnen deze samenwerking was het behalen van een synergievoordeel, waarbij gemiddeld 

de lading van 2,2 verlader per afleveradres wordt gerealiseerd.  

 

Bij de inrichting van het ZDN-netwerk is vooraf goed gekeken of er voldoende overlap was 

tussen de partijen. Voor deelname aan de samenwerking werden de volgende afspraken 

gemaakt: 

 

 Vervoer van houdbare producten (14 -18 C).  

 Maximale levering hebben van 4.000 pallets per jaar 

 Minimale levering per rit is 1 pallet, en orders die groter zijn dan 16 pallets worden 

rechtstreeks geleverd 

 

Het doel was om vrachtwagens een beladingsgraad van 65% te laten hebben waarbij een 

uitgaande rondrit rond de 400 kilometer zal bedragen. Het verdelen van voordelen vond 

plaats door het hanteren van een vast pallet tarief o.b.v. volume en synergiegraad, een vast 

retourtarief o.b.v. volume en synergiegraad of handling o.b.v. Activity Based Costing.  

 

Dit voorbeeld leert ons dat logistieke verbeteringen op zowel het gebied van kosten als ser-

vice aan de basis liggen van een goede samenwerking en het eerlijk verdelen van voorde-

len. Optimale Gainsharing vindt plaats vanuit vertrouwen tussen de verladers onderling. Het 

is cruciaal om onafhankelijke experts te betrekken bij de verdeling van de voordelen. 

Gainsharing moet breder worden gezien dan alleen de directe gemeenschappelijke win-

sten. Vaak worden de winsten die gedurende het proces worden behaald, vergeten. Voor-

delen kunnen ruimer gezien worden. Denk bijvoorbeeld aan de kennisdeling tussen sa-

menwerkende partijen of de service van de klant die omhoog gaat. Deze onverwachte posi-

tieve effecten zijn ook goed om bij de evaluatie van horizontale samenwerking in het ach-

terhoofd te houden.  
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4. TRUST: Belang van gunnen van voordelen 

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. Als eerste wordt de vraag gesteld: Wat is jouw wereldbeeld van gainsharing? Of te 

wel: Hoe is het gesteld met gainsharing, en hoe zou het idealiter moeten zijn? 

 

Hieronder enkele reacties: 

 Vertrouwen wordt niet fundamenteel aangetast door “oplichterij”. In ideale zin: Men 

moet elkaar iets gunnen. 

 Je moet ook niet inhalig zijn. Vooral grote partijen willen de macht in de keten be-

houden. Zij zouden zich meer bewust moeten zijn van hun (beperkte) rol. 

 Pilots met horizontale samenwerking mislukken vaak al in een vroeg stadium. Voor-

bereidingen en inzet van te voren leiden eerder tot succesvolle samenwerking. 

 Belangrijke factoren zijn economische crisis (Noodzaak: Never waste a good crisis) 

en persoonlijke motivaties voor samenwerking. 

 Iedereen moet meegaan in de veranderende dynamiek van snel veranderende sup-

ply chains: Nu worden contracten korter, maar we gaan mogelijk naar contractloze 

dienstverlening in de logistiek. 

 

 
 

Gunnen van voordelen: Hoe gaan partijen om met Gainsharing? 

 

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 Gainsharing. In drie groepen worden de belangrijkste uitspraken er uit gelicht. Zie 

hier het resultaat: 
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5. Discussie: kenmerken van succesvolle gainsharing 

Met de deelnemers wordt gediscussieerd wat de kenmerken zijn van goede, succesvolle 

gainsharing. In de eerste plaats zijn de deelnemers het er over eens dat Gainsharing be-

langrijk is, maar het zou eigenlijk minder belangrijk moeten zijn. Zeker bij beginnende sa-

menwerkingsverbanden.  

 

 Gainsharing wordt in de eerste jaren vaak niet contractueel vastgelegd, afspraken 

berusten vaak op gentlemen agreement. Mede vanuit de gedachte van de partijen 

die weten dat een duurzame samenwerking in beginsel niet gebaseerd is op geld al-

leen.  

 Het is belangrijk om te starten vanuit een visie en een business case waarbij de be-

oogde voordelen (service, kosten en duurzaamheid) worden verkend. Gainsharing 

wordt pas belangrijk als je pilot start.  

 Zolang partijen tevreden zijn over het verloop dan kan het proces gecontinueerd 

worden. Tevredenheid is een belangrijke zachte indicator die steeds meer wordt on-

derzocht (open communicatie). 

 

Tot slot worden nog twee belangrijke aspecten met betrekking tot gainsharing besproken: 

 

1. Het is van groot belang om de samenwerking te blijven evalueren. Als het voor par-

tijen niet meer waardevol is, dan moet het mogelijk zijn eruit te stappen.  

Groep A 

 Horizontale samenwerking moet niet beginnen bij Gainsharing. Het gemeen-

schappelijke doel moet nagestreefd worden, Gainsharing komt daarna.  

 Openheid over Gainsharing naar andere partijen toe is een vereiste binnen 

horizontale samenwerking. 

 Partijen die later instappen, moeten goed passen bij de andere partijen, dan 

zal verdeling van voordelen ook soepel gaan.  

Groep B 

 Duurzaam vertrouwen staat aan de basis van 

duurzame samenwerking, niet Gainsharing.  

 Iedereen moet voldoende voordeel kunnen 

behalen, je moet de ander iets gunnen.  

 Ondanks dat partijen verschillende doelen 

kennen, dient men te streven naar een geza-

menlijk doel. 

Groep C 

 Transparantie naar andere partijen toe is be-

langrijk voor het vertrouwen in elkaar.  

 Zolang er wederzijds vertrouwen is zullen par-

tijen gunnen partijen elkaar ook voordelen.  
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2. De logistiek van een bedrijf kan bijvoorbeeld erg snel veranderlijk zijn waardoor de 

gezamenlijke routes minder interessant worden. Flexibiliteit is in die zin wenselijk, 

mogelijk zijn samenwerkingsverbanden in de toekomst kort en krachtig. Daardoor 

zal verrekening anders gaan plaatsvinden.  

 

 
 

6. Tools en ervaringen die je helpen bij Gainsharing 

In de 50 uitgevoerde projecten over horizontale samenwerking en 4C binnen de verschil-

lende onderzoekstrajecten zijn verschillende tools en instrumenten ontwikkeld, die partijen 

kunnen helpen bij het starten van samenwerking. Ook zijn uit verschillende trajecten erva-

ringen 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 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 Gainsharing. 
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Voorbeeld 1: CO3: Shapley Calculator  
 

De Shapley Calculator is een rekentool om de gerealiseerde voordelen eerlijk onder verla-

ders te verdelen. Deze tool biedt concretisering van toegevoegde waarde voor alle partijen 

door symmetrie in verdeling van winsten. Naast het nut voor de betrokken partijen kan de 

tool potentiele nieuwe partners inzicht bieden in de toegevoegde waarde.  

 
Voorbeeld 2: 4C in Bouwlogistiek 

 

Bij de bouw van het nieuwe stadskantoor in 

Delft is gebruik gemaakt van een goede plan-

ning voor integrale logistiek bij de aanbeste-

ding. De animatie op YouTube laat zien waar 

en voor wie de voordelen optreden. Vragen 

die daarbij speelden zijn:  

- Hoe overlast minimalieren?  

- Hoe zorgen voor minder verkeersdruk?  

- Hoe krijgen we een optimale planning?  

 

Door het zoeken naar antwoorden op deze vragen is men gekomen tot een snelle en effici-

ente bouwlogistiek waarbij het bouwproces leidend is en logistiek gebaseerd is op het uit-

voeringsschema. Transportcapaciteiten zijn daardoor altijd optimaal benut. Een voorbeeld 

daarvan is de levering van materiaal op het moment dat ze gebruikt moeten worden. Mate-

rialen worden gebundeld per specialist aangeleverd op de bouwplaats.  

  

Voorbeeld 3: SMUrFs  

 

SMUrFs is een Serious Game waarbij je inzicht kunt verkrijgen 

welke invloed het bestelgedrag van winkeliers heeft op de op kwa-

liteit van de leefomgeving en hoe maatschappelijke kosten geïn-

ternaliseerd kunnen worden. Het spel laat je beleven hoe financi-

ele prikkels kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van stedelijke 

distributiecentra.  

 

7. Afsluiting 

De deelnemers gaven aan meer inzicht te hebben gekregen in hoe bedrijven omgaan met 

gainsharing en welke tools daarbij kunnen helpen. Gainsharing blijft een belangrijk onder-

deel binnen horizontale samenwerking. Deelnemers zijn het er over eens dat het elkaar 

zaken gunnen een belangrijk onderdeel is binnen gainsharing en dat vooral het gemeen-

schappelijke doel leidend moet zijn. De vijfde Ronde Tafel staat gepland om 13 juni 2017, 

en dan staat het thema Horizontale samenwerking: vasthouden van succes centraal. 

  

“Het spel vergroot de bewust-
wording van winkeliers van 
hun bestelgedrag, voorraden 
en transport in relatie tot 
(maatschappelijke) kosten” 

https://www.youtube.com/watch?v=slg-lQua4eg
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