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BELANGRIJKSTE TRENDS IN DE
LOGISTIEKE SECTOR
Hidden Champion - kennispartner voor de
logistieke sector – sprak hierover met bestuurders
van vooraanstaande logistieke bedrijven.
Het werden interessante gesprekken over
onder andere duurzaam bouwen, krapte op de
arbeidsmarkt, digitalisering, robotisering en
schaalvergroting. Lees de visies van Rhenus
logistics, Vos logistics en NedCargo.

Met vriendelijke groet,
Arjan Degelink,
adviseur profilering van bureau Hidden Champion
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Duurzaamheid

Panden emissievrij, elektrificatie wagenparken nog
niet volledig
• Duurzaamheid gaat een steeds belangrijke rol spelen voor
logistieke bedrijven. De logistieke gebouwen zullen er hetzelfde
uitzien, maar wel emissievrij zijn of zelfs energie opwekken.
•	De elektrificatie van de wagenparken voltrekt zich verder, maar
niet volledig. Er blijven over 25 jaar nog steeds voertuigen met
een verbrandingsmotor.
•	De ‘last mile’ zal volledig elektrisch worden, gezien de steeds
strengere regelgeving van gemeenten om binnensteden
uitstootvrij te houden.
•	Klanten gaan steeds strengere eisen stellen aan de
duurzaamheid van een organisatie, en zijn voorzichtig en deels
bereid hiervoor te betalen.

Arbeidsmarkt

Krapte zet verder door, werkplek en
arbeidsvoorwaarden steeds belangrijker
•	Vergrijzing zorgt voor toenemende krapte op de toch al krappe
arbeidsmarkt voor logistieke bedrijven.
•	Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en omstandigheden zoals
flexibele werktijden en een aantrekkelijke werkplek worden
steeds belangrijkere maatregelen in de strijd om goed personeel.
•	Voor de transportsector is een doorbraak in de cao nodig om de
sector aantrekkelijk te houden.
•	Voor de logistieke sector is door digitalisering ook behoefte aan
hoger geschoold personeel.
•	Uitvoerende taken worden gedaan door buitenlands personeel,
dat actief geworven wordt.
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Schaalvergroting

Geen plek meer voor kleine all round spelers
•	Kleine all round spelers worden de markt uitgedrukt, omdat
ze niet aan geschikt personeel kunnen komen, niet tegemoet
kunnen komen aan de flexibele vraag van klanten en niet
kapitaalkrachtig genoeg zijn voor investeringen in duurzaamheid.

Digitalisering

Blijft uitdagend, kleine klanten blijven hangen aan
papieren administratie
•	Steeds meer data worden verzameld om logistieke processen
efficiënter te maken, te anticiperen op bestelgedrag en om
voorraad- en leveringspatronen te voorspellen. Dit blijft
uitdagend omdat logistieke vakmensen praktisch zijn ingesteld.
•	Grote logistieke bedrijven zijn koplopers in digitalisering.
•	Kleinere klanten zullen blijven hangen aan papieren administratie.
•	Cybersecurity wordt geïntensiveerd en komt terug in
transportkosten.
•	Digitalisering verstevigt de samenwerkingsrelatie tussen
opdrachtgever en logistieke partner.
•	Robotisering van vooral de administratieve en generieke
systemen.

E-commerce

Verschuiving naar meer productsoorten
•	E-commerce zet verder door en verschuift naar andere
productsoorten zoals meubels, auto’s en levensmiddelen.
• Winkels zullen zich omvormen tot showrooms.
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Diederik Antvelink
CEO Nedcargo

“Vrachtwagenchauffeurs hebben
een van de slechtste cao’s van
Nederland. Voor nu niet erg,
maar richting de toekomst een
doodlopende weg”

Diederik Antvelink over de belangrijkste trends in
transport en logistieke sector.

Om maar met de deur in huis te vallen: vrachtwagenchauffeurs
hebben een van de slechtste cao’s van Nederland, stelt Antvelink
resoluut vast. Het uurloon is matig, het is onregelmatig werk,
chauffeurs zijn lang van huis. Dat is ook een doorn in het oog van
de vakbonden. “Wij vinden dat op zich niet erg, voor nu, want
iedere euro die we besparen, kunnen we weer steken in een nieuwe
vrachtwagen bijvoorbeeld. Maar richting de toekomst is het een
doodlopende weg, zo’n slechte cao.”
“Het zijn ook geen ongeschoolde mensen natuurlijk, dus je kunt ze
niet zomaar overal vandaan halen. Om chauffeur te worden heb je
echt een gedegen opleiding nodig; je rijdt met een levensgevaarlijk
voertuig.” Wat Antvelink ziet in de sector is een verschraling van
het aanbod aan goed personeel. En een toenemende vergrijzing.
Met zijn bedrijf Nedcargo heeft hij er minder last van. “Ik heb een
groot bedrijf, ik kan mijn mensen meer betalen en ik bied ze wat
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extraatjes. Bij mij zijn ze wel iedere avond thuis bijvoorbeeld.
Maar voor de kleinere spelers in de markt, daarvoor wordt
het steeds lastiger. Die moeten concurreren met buitenlandse
chauffeurs, met Polen en Tsjechen.

Trend 1: bedrijven worden groter, transportkosten
stijgen
Het zijn vooral de kleinere all round bedrijven, veelal internationaal
opererend, die een verbetering van de cao tegenhouden, ziet de
oprichter van Nedcargo: “Omdat ze failliet gaan als ze hun mensen
meer moeten betalen. Maar dat moet een keer doorbroken worden
de komende tien jaar, want anders zijn er geen chauffeurs meer.”
Concluderend stelt Antvelink: “In onze sector is geen plek meer
voor kleine all round spelers. Die worden de markt uit gedrukt. Ze
zullen moeten kiezen. Of ze moeten zich specialiseren, want voor
echte specialisten blijft nog wel ruimte. Of aansluiten bij een grote
club, dat is het meest logische.” En ja, uiteindelijk zullen eindklanten
en verladers meer gaan betalen voor transport. De groei van de
kosten overstijgt de komende jaren nog wel de efficiëntiewinst door
schaalvergroting.
De schaalvergroting van transportbedrijven houdt vooral verband
met het arbeidsvraagstuk. Maar ook andere toekomstige
ontwikkelingen in de transportsector zorgen ervoor dat er weinig
kansen zijn voor de kleinere transportbedrijven.
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Trend 2: digitalisering
Neem digitalisering, iedereen moet daar aan, vindt de oprichter van
Nedcargo. “We zijn ermee bezig. Het kan nog sneller. Bijvoorbeeld
realtime monitoren van transportstromen, dat gebeurt nog te
weinig. Maar dat gaat komen.” Nedcargo is geen koploper, eerder
een early adapter, beweert Antvelink. “Als je iedereen z’n gang laat
gaan, dan worden we een IT-bedrijf. Alleen de hele grote, PostNL en
DHL bijvoorbeeld, die kunnen nog wel eens zelf digitale innovaties
ontwikkelen.”
“Wij hebben nog steeds papierwerk. Voor grote klanten niet, die
worden er gek van. Daarom maken we voor die klanten afspraken
om de logistieke stromen helemaal te digitaliseren, zodat er geen
bonnetje meer aan te pas komt. Maar een eenvoudige leverancier
van barbecues uit Tsjechië, die wil gewoon nog een bonnetje hoor.”
Antvelink verwacht dat schaalvergroting de digitalisering in de
sector bevordert.
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Bij de digitalisering van de sector is veiligheid een cruciaal
onderwerp. Klanten van Nedcargo stellen hoge eisen aan
cybersecurity. Antvelink noemt een voorbeeld: “Want als wij worden
getroffen door een digitale storing en we kunnen de ketchup uit de
fabriek niet ophalen, dan moet de klant z’n fabriek stilzetten. Die
risico’s wil hij afdekken natuurlijk. Daar betalen wij voor natuurlijk.”

Trend 3: Duurzaamheid
Duurzaamheid is eveneens een trend die hand in hand gaat met
schaalvergroting. Antvelink noemt de harde cijfers: “Wij zijn met
onze sector verantwoordelijk voor 18% van de CO2-uitstoot in
Nederland. En een nog groter deel van de fijnstof-uitstoot. Er moet
wat gaan veranderen. Dat begint met het fijnmazige vervoer, de
logistiek in de stad; de fietsen, de kleine bestelbusjes. En daarna
pas de vrachtauto’s. Daar zit wel focus op, vanuit gemeenten
die binnensteden willen verduurzamen, vanuit fabrikanten van
vervoersmiddelen en vanuit energieleveranciers.”
Toch is verduurzamen niet gemakkelijk. Antvelink rekent voor dat
een gemiddeld transportbedrijf tussen de 2% en 5% winst maakt.
“Dat betekent dat je ongeveer 1% procent aan duurzaamheid
kunt uitgeven. Dus van 100 vrachtwagens in je wagenpark kun je
er eentje duurzaam maken”, vertelt Diederik Antvelink. Verladers
willen hun transportstromen wel verduurzamen, maar nog niet
in hevige mate en ook nog niet tegen een hogere prijs. “Maar
als duurzaamheidseisen eenmaal worden gesteld, dan zijn die
wel blijvend. Dat gaat nooit meer terug.” Voor Nedcargo, dat
vooral werkt voor de levensmiddelensector, is duurzaamheid een
belangrijk onderwerp, waar het bedrijf ook op beoordeeld en geaudit wordt.
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Trend 4: kortere ketens
Diederik Antvelink ziet transportbedrijven steeds groter worden.
Maar aan de andere kant verwacht hij schaalverkleining van
transportstromen, kortere supply chains. “Door de coronacrisis
hoop ik dat mensen zich realiseren dat we allerlei spullen de
wereld over slepen, terwijl we ze misschien helemaal niet nodig
hebben. Of dat we ze ook in de buurt kunnen produceren.” Hij
verwacht op termijn minder transport, en duurder transport. “En dat
sommige producten die bij de Action in de schappen liggen, niet
meer zo aantrekkelijk zijn. Hopelijk temt dat besef onze neiging tot
overconsumptie. Voor mijn zaak misschien niet zo goed, maar voor
de wereld beter.”
Daarover gesproken, hoe Nedcargo er in 2030 uitziet? “Dat zal ik
vertellen, dan zijn we tien keer zo groot. Of we bestaan niet meer.
Eén van de twee.” Welke kant het op gaat, heeft te maken met hoe
de schaalvergroting in zijn sector zich voltrekt.
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Frank Verhoeven
CEO Vos Logistics

“Duurzaamheid staat zeer
hoog op de agenda en is dus
een essentieel punt. Onze
uitstoot staat centraal”

Frank verhoeven over de belangrijkste
trends in de logistieke sector.
In 2019 schetste Vos Logistic’s CEO, Frank Verhoeven de vier
onderwerpen waarvan hij verwachtte dat ze de logistieke sector
de komende 25 jaar het meest zouden beïnvloeden. Toen sloeg
de pandemie toe. Dus toen ik in juni 2021 met hem sprak, was ik
benieuwd of zijn opvattingen waren veranderd. Zijn antwoorden
waren verrassend...

In 2019 schetste u vier onderwerpen voor de
toekomst. Heeft de pandemie uw opvattingen
überhaupt veranderd?
Mensen zeggen dat er veel verandert en ja, de pandemie is een
grote verstoring. Aan de andere kant zijn veel dingen gewoon
doorgegaan en in principe onveranderd gebleven. Sommige
segmenten werden zwaar getroffen, maar na een korte stilstand
ging de sector door - terwijl we ons scherp bleven concentreren op
snelle aanpassing aan de voortdurend veranderende regelgeving en
op het nemen van maatregelen om onze mensen veilig te houden.
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Wat onze activiteiten betreft, werden we hard getroffen - met
name het internationale vervoer, omdat de autoproductie enkele
weken volledig stilviel. Maar ook sommige onderdelen van onze
activiteiten hadden het bijzonder druk door de snelle toename van
e-commerceactiviteiten.
Over het geheel genomen bleven de vier thema’s die ik in 2019
schetste onze strategische focuspunten. De toekomst draait nog
steeds om digitalisering, energietransitie, e-commerce, de vraag
naar arbeid en de ontwikkeling van arbeidsmarkten. En ja, sommige
dingen gaan sneller - digitalisering en als je kijkt naar hoe we nu
communiceren met videobellen, wat echt effectief is en goed gaat.
E-commerce, natuurlijk, toonde versnelde groei.

Dus de sterke toename van e-commerce moet het
beeld toch enigszins veranderen?
Als u het mij vraagt, denk ik niet dat deze periode op de
lange termijn een impact zal hebben. Zeker, dit jaar zijn de
e-commerceactiviteiten versneld, maar als je over 5, 10 of 25 jaar
kijkt, zal het slechts een momentopname zijn.
In 2008 bijvoorbeeld, toen de economische crisis net was
uitgebroken, zat ik bij een vrachtwagenfabrikant. Hij liet me een
tekening zien van de ontwikkeling van de industrie van ergens in
de jaren negentig tot 2050. Het plaatje liet een globale lijn zien, als
gevolg van factoren als bevolkingsgroei enz. Hij wees op de jaren
2008-2011 en zei: “Kijk, we weten niet wat er in deze jaren gaat
gebeuren. Het is wisselvallig, dus laten we dat deel van de grafiek
weg”. Maar de rest van de grafiek bleef hetzelfde traject volgen.
Dus hoewel hij de jaren van de crisis niet kon voorspellen, bleef het
grotere plaatje hetzelfde.

13

Ik verwacht dat het hier hetzelfde zal zijn. We kunnen morgen niet
voorspellen, maar we kunnen wel verder in de toekomst kijken.
Desondanks blijft het grotere plaatje, het traject op langere termijn,
ongewijzigd.

Wat zijn volgens u de belangrijkste ontwikkelingen
op het gebied van e-commerce in de komende
jaren?
Ik weet niet of dit een mooi beeld schetst, maar in principe is het
dit. In het bestaande model is het vaak de consument die het meest
intensieve deel van het logistieke proces voor zijn rekening neemt.
De consument gaat naar een centraal gelegen supermarkt (vaak
een dure locatie), neemt het karretje, zoekt de artikelen uit, gaat
naar de kassa, en neemt de spullen mee naar huis. Bij e-commerce
wordt het allemaal voor je gedaan in een logistiek magazijn. Je
hoeft alleen maar te klikken en de supermarkt doet de rest voor
je. En ik denk dat dat steeds meer zal gebeuren met veel meer
producten. We gebruiken e-commerce nu om boeken, kleding
en boodschappen te kopen, en ik denk dat we steeds vaker ook
meubels, bouwmaterialen en zelfs complete keukens of badkamers
en auto’s op deze manier zullen kopen. Hoe handig is het om deze
producten thuis te laten bezorgen!
Deze verschuiving hebben we het afgelopen jaar al gezien. En het
zal het retaillandschap blijven beïnvloeden. Winkels zullen zich
omvormen tot showrooms of meer als winkels waar je het product
gewoon uitzoekt. Maar iemand moet nog steeds betalen voor het
intensieve deel van het proces en er moet nog worden uitgezocht
hoe dat zal werken. Maar dat is de richting die het volgens mij
opgaat.
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Gegevens worden op steeds geavanceerdere
manieren gebruikt. Welke ontwikkelingen ziet
u in verband met de manier waarop gegevens
worden gebruikt? En hoe zit het met zaken als
voorspellende analyses?
Ja, de logistieke sector verzamelt een heleboel gegevens. We
gebruiken die om onze activiteiten steeds efficiënter te laten
verlopen, maar we moeten meer leren over hoe we van deze
informatie kunnen profiteren. We moeten meer leren over gedrag
om beter te kunnen anticiperen en voorraad- en leveringspatronen
te voorspellen. We zijn ermee bezig, maar voor logistieke mensen die super praktisch zijn - is dit nog een hele uitdaging.
Maar het is zeker een gebied dat de komende 25 jaar zal blijven
groeien.
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Waar zal de logistieke sector zich volgens u
de komende jaren op richten in verband met
digitalisering en data-analyse?
Wat we uiteindelijk moeten doen, is beter, sneller, goedkoper
en duurzamer worden. We moeten ons echt blijven richten op
duurzaamheid.
Er is geen klant die ik bezoek waar dit niet de prioriteiten zijn. Bij
Vos Logistics hebben we ons sinds 2010 gecommitteerd aan deze
prioriteiten. Duurzaamheid staat heel hoog op de agenda en is dus
een belangrijk punt. Onze uitstoot staat centraal.

Ja, Vos Logistics is zeker heel actief bezig met
verduurzaming. Hoe denkt u dat uw gebouwen en
wagenpark er over 25 jaar uit zullen zien?
Ik denk dat de fysieke gebouwen er ongeveer hetzelfde uit zullen
zien als nu. Maar ze zullen op zijn minst emissievrij zijn of energie
opwekken. Ze zullen zeker vol zitten met elektronica en er zullen
minder mensen binnen werken en meer robots. Waarschijnlijk
zullen ze er van buiten een beetje hetzelfde uitzien, afgezien van
oplaadpunten voor elektrische voertuigen op de laadstations en
rond het gebouw.
Op de weg zullen we een mix van elektrische voertuigen en semielektrische voertuigen zien. Ik denk niet dat voertuigen met
verbrandingsmotoren tegen die tijd helemaal verdwenen zullen zijn.
Ik ben er niet zeker van of waterstof een gangbare brandstof voor
vrachtwagens zal zijn. Op korte termijn zullen het voor leveringen
op korte termijn in steden elektrische voertuigen zijn.
Ik denk dat de invoering en groei van semiautonome voertuigen een
veel grotere impact op de sector zal hebben. Voor lange afstanden
zijn ze veel efficiënter en flexibeler dan treinen.
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Wat denkt u dat de grootste uitdaging zal zijn om
duurzamer te worden?
Op korte termijn zal het gaan om transport en de manier waarop je
je bedrijf runt. Op de langere termijn zal het de energietransitie zijn
- een complexe transitie. De beleidsmakers zullen een grote invloed
hebben op de snelheid van deze overgang, want in theorie kunnen
we het laten gebeuren, maar de economie werkt nog niet en het
vereist veranderingen in de regelgeving.

Wat denkt u dat er over 25 jaar veranderd zal zijn?
Ik weet niet of we dan energieneutraal op de weg zullen zijn, maar
we zullen er dichtbij zijn.
Maar het is niet de energietransitie die de grootste impact zal
hebben. De grootste impact zal de verschuiving naar autonome
voertuigen en gedeelde voertuigen zijn. Want dat zal het landschap
- en ons bedrijfsmodel - volledig veranderen.
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En dan nu het laatste onderwerp - ik zag al toen ik
binnenkwam dat Vos Logistics medewerkers met
passie zoekt. Dus laten we het eens hebben over
een sterke, gepassioneerde arbeidsmarkt. Hoe
komen we daar?
Als je kijkt naar de arbeidsmarkt, nu, zijn er 100 mensen
beschikbaar voor 120 vacatures. Dat zorgt voor frictie op de markt.
Dat komt deels door de vergrijzing.
Dus richten we ons nu op twee dingen. Ons bedrijf een
aantrekkelijke plek maken om te werken en actief buiten Nederland
zoeken naar mensen die bij ons willen komen werken. Om te
vinden wie met ons mee wil bouwen aan de volgende generatie
logistiek bedrijf. Dit vraagt om een community van enthousiaste en
betrokken collega’s met een grote diversiteit aan achtergronden
en kwalificaties. Operationele mensen in het magazijn, chauffeurs
die de vrijheid van de weg verkiezen, analytische academici,
conceptuele ontwikkelaars in het vertalen van logistieke uitdagingen
naar praktische oplossingen en alle kwalificaties daar tussenin.
Dat is wat de logistieke sector zo interessant maakt. We hebben
mensen met zeer verschillende achtergronden nodig die dezelfde
doelstellingen nastreven.

Voordat we afronden: van alle dingen die u hebt
geschetst, waar bent u het meest enthousiast over
voor de ontwikkeling van de sector?
Ik denk digitale transformatie in combinatie met echt duurzaam
worden. Die twee ontwikkelingen zullen een andere wereld creëren.
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Alphons van Erven
directeur
Rhenus Contract Logistics

“Inzet op duurzaamheid
geeft Rhenus voordeel op
concurrentie”

Alphons van Erven over de belangrijkste trends
in de logistieke sector.

Van Erven zag een van de belangrijkste trends in zijn sector zich
al in 2012 aandienen: duurzaamheid. Rhenus, een familiebedrijf
met inmiddels 33.500 medewerkers waarvan 2.000 in Nederland,
durfde haar nek uit te steken met de ontwikkeling van haar
nieuwe distributiecentrum langs de snelweg bij Tilburg, het meest
duurzame in haar soort.

Trend 1: duurzaamheid
Voor de sector is het belangrijk, vindt Van Erven, want met name
grote klanten bevragen logistieke partners steeds kritischer over de
performance op het gebied van duurzaamheid. Rhenus bijvoorbeeld
heeft veel medische klanten, die zijn daar extra scherp op. Ook
vanuit de publieke opinie – logistiek wordt toch vaak geassocieerd
met vervuilende vrachtauto’s – is het belangrijk om te laten zien
dat je als organisatie milieuvriendelijk opereert. Daarnaast stellen
ook financiers en banken steeds hogere eisen op het gebied van
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duurzaamheid. “Want anders financieren ze je niet meer”, legt de
directeur uit. Hij concludeert: “Het is mijn stellige overtuiging dat
als je niet inzet op duurzaamheid, je als bedrijf echt een serieus
probleem hebt. Het is een van de belangrijkste voorwaarden voor
de toekomst om je bedrijf te kunnen continueren.”
“Wij hebben het geluk en de wijsheid gehad daar al eerder aan te
denken. Zonder ons op de borst te kloppen hoor. Maar het geeft
ons nu een voordeel ten opzichte van onze concurrentie”, aldus
Van Erven. Hoe groot dat voordeel is? “Dat is moeilijk te meten,
maar we zijn afgelopen jaren jaarlijks 10% gegroeid. “Duurzaamheid
heeft een rol gespeeld bij klanten in de selectie van hun logistieke
dienstverleners. Al zal een klant dat nooit zo heel expliciet zeggen.”
In 2017 nam Van Erven het initiatief om het markante logistieke
gebouw te ontwikkelen dat nu opzien baart langs de A58 bij
Tilburg. “Er was weerstand vanuit de eigen organisatie waar de
meeste mensen toch wat behoudender zijn.” Uiteindelijk kreeg
Van Erven toch de handen op elkaar voor de bouw. Het werd het
meest duurzame logistieke gebouw ter wereld, op dat moment.
Het gebouw kreeg een vijf sterren BREEAM-NL Outstanding
duurzaamheidscertificaat, het keurmerk voor duurzame gebouwen.
Een van de Duitse eigenaren van Rhenus kwam kijken, reed
vervolgens weer terug naar huis in Duitsland en zei tegen de
huisarchitect aldaar: ga naar Tilburg, ga kijken, wij willen meer van
dit soort panden. “Dat is het mooiste compliment geweest. Dan
hebben we toch de juiste snaar weten te raken.” Inmiddels heeft
Rhenus een minimum BREEAM standaard voor het hele concern
omarmd.
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Trend 2: arbeidsmarkt
Een duurzaam gebouw raakt ook de tweede ontwikkeling die
Alphons van Erven in zijn sector ontwaart: arbeidsmarktkrapte.
In de logistieke sector is het moeilijk aan voldoende en geschikt
personeel te komen. “Dan helpt het als het gebouw waar je komt
werken een prettige werkplek is, waar het plezierig is om aanwezig
te zijn”, vertelt de directeur. “Ik geloof erin dat mensen in een fijn
gebouw ook tot betere prestaties komen.” Afgelopen jaar werden
de gegevens op dit vlak iets verstoord door corona, maar een jaar
na de ingebruikname van het nieuwe gebouw zag Van Erven het
ziekteverzuimcijfer in zijn organisatie flink teruglopen. “Ik krijg zelfs
open sollicitaties van mensen die het gebouw alleen maar hebben
gezien. Dat is best uniek.”
Bij de ontwikkeling van het gebouw is gelet op de toetreding van
daglicht. Bijna op alle plekken in het gebouw is er uitzicht naar
buiten. “Oudere magazijnen zijn vaak donker, somber en slecht
verlicht. Die omstandigheden dragen bepaald niet bij aan de
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performance van medewerkers. Wij wilden dat echt anders.” De
ruime toetreding van daglicht zorgt er ook voor dat er veel minder
energie nodig is voor verlichting: 70% elektriciteitsbeparing op
verlichting. “Dat is gigantisch.” Ook is gelet op materiaalgebruik.
Er zijn veel natuurlijke tinten toegepast in het gebouw, veel hout.
En het bedrijfsrestaurant heeft een bewust andere sfeer dan de
werkplek. “Daar moet je kunnen ontspannen. Het is echt een heel
mooi restaurant geworden. Het nodigt ook echt uit om even de tijd
te nemen voor de lunch. Terwijl op de oude plek medewerkers vaak
tussendoor even een boterhammetje aten.”
Flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden is ook een belangrijke factor
in het aantrekken van personeel. Medewerkers van Rhenus
hebben een eigen budget van flexibele uren en kunnen binnen
grenzen start- en eindtijd zelf bepalen. Wat meer vrijheid, wat meer
flexibiliteit dus. “Daar wordt ook gretig gebruik van gemaakt.”
Daarnaast heeft Rhenus Contract Logistics een serious gaming tool
laten ontwikkelen om aanstaande werknemers alvast kennis te laten
maken met het bedrijf en de eerste werkinstructies. Stuk voor stuk
manieren om personeel te binden. De krapte op de arbeidsmarkt
zal de komende jaren steeds verder toenemen, verwacht Van Erven.
Door vergrijzing, door uitstroom. “We zullen dus in toenemende
mate een beroep op arbeidsmigranten moeten doen..”

Trend 3: Digitalisering en robotisering
De derde trend is de toenemende digitale intelligentie. De
hoeveelheid data binnen logistieke bedrijven neemt snel toe: “Wij
weten soms meer van het logistieke proces dan de klant zelf”, zegt
Alphons Van Erven. “Die data analyseren we, waardoor we betere
planningen kunnen maken, beter kunnen vooruitzien en efficiënter
kunnen werken.” Van Erven benadrukt dat goed kunnen plannen
ook beter is voor de werknemers van een organisatie. Die kun je
beter inplannen en meer zekerheid geven. “Daardoor kunnen we
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ook vaste arbeidscontracten aanbieden, en niet alleen maar werken
met flexkrachten.”
Door de toenemende intelligentie binnen logistieke bedrijven,
verwacht Van Erven dat de sector ook een andere rol krijgt in de
relatie met haar opdrachtgever. “We worden meer partners van
elkaar, en zijn samen met de logistieke afdeling van onze klanten in
gesprek om de logistiek te optimaliseren. We zitten niet langer in de
traditionele opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie.”
Wat betreft automatisering en robotisering verwacht Alphons van
Erven een verdere doorontwikkeling, maar tot op zekere hoogte.
“Robotisering is niet alles zaligmakend, want het zijn enorme
investeringen”, aldus de directeur van Rhenus Contract Logistics
in Nederland. Zijn bedrijf automatiseert vooral de administratieve
systemen, om de stromen te kunnen optimaliseren. En investeert in
generieke robotsystemen, die niet afhankelijk zijn van welke klant
de logistiek dienstverlener bedient. “Het vraagt ook een ander type

23

medewerker, want je moet goed met die systemen kunnen omgaan.
En de data goed kunnen analyseren. We zien het gemiddelde
opleidingsniveau binnen ons bedrijf stijgen.”

Trend 4: Schaalvergroting
Tot slot is schaalvergroting een trend. Al verwacht Van Erven
dat de enorme schaalvergroting zich de afgelopen jaren al heeft
voltrokken. “Er is een grote consolidatieslag geweest”, vertelt
Alphons van Erven. “De overnames worden in aantal kleiner, maar
in omvang groter.” Ook zijn eigen moeder- organisatie neemt zes
tot tien bedrijven per jaar over. Voor de kleinere spelers is er door
alle voorgaande trends minder bestaansrecht, verwacht Van Erven,
maar er zijn grenzen aan de groei. Opdrachtgevers zijn bezig
hun logistieke stromen korter te maken, minder mondiaal, meer
regionaal en soms zelfs lokaal.
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Over Hidden Champion
Bij Hidden Champion bedenken wij onderscheidende
verhaallijnen bij complexe proposities en creëren passende
tekst- en beeldcontent in NL en EN. Onze aanpak bestaat uit vier
stappen: Ontwikkelen van een contentstrategie, invullen van een
contentkalender, creëren van de content en contentmanagement.

Contact
Neem contact op met Arjan Degelink,
adviseur profilering van bureau Hidden Champion.
06 55896115 / 010-3115060
arjan.degelink@hiddenchampion.nl

Hidden Champion b.v.
puntegaalstraat 469 - 3024 EB rotterdam
010 - 4 11 40 50 - contact@hiddenchampion.nl - www.hiddenchampion.nl
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