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De sector transport en logistiek kijkt na rampjaar 2009 weeromlioog. Financiële instellingen voorspellen zelfs een 
voorziclitige groei in 2015 voor zowel logistieke dienstverlening als transport per water en weg. Tocli hebben veel 
bedrijven in de sector het nog lastig, zeggen de tafelgasten. 'Het kortetermijndenken heerst'. 

Wegtransport, binnenvaart, spoor, 
zeevaart, containeroverslag in 
Rotterdam, ze doken in 20og alle

maal naar beneden. Bedrijfsleven en overheid 
trapten destijds, gedreven door sombere voor
uitzichten, massaal op de rem en dat veroor
zaakte een diep dal. Het aantal Nederlandse 
professionele wegvervoerders daalde dan ook 
navenant. Vanaf 2013 is er echter weer een 
toename van het aantal bedrijven te zien. 
Het aantal binnenlandse en Eurovergunnings-
bevwjzen toont een stijging van respectievelijk 
626 en 974 uitgiftes ten opzichte van 2012, zo 
meldt Transport en Logistiek Nederland (TLN) 
in zijn jaarlijks sectoraal overzicht Transport 
in Cijfers 2014. 
Het Economisch Bureau van ING verwacht een 
voorzichtige resultaatverbetering voor de sector 
in 2015. Begin april voorspelde de bank een 
volumegroei van 2 procent en een omzetgroei 
van 3,5 procent, te danken aan het economisch 
herstel. Het volumeniveau ligt volgens het 
Economisch Bureau op het niveau van 2008, 
al hebben 'logistieke bedrijven de gevolgen van 
de crisis nog niet helemaal van zich afgeschud'. 
Vervoer over water en logistieke dienstverlening 
zouden dit jaar met 3 procent stijgen en wegver
voer met 1,8 procent. 
Bemoedigende cijfers, maar onder de streep 
blijft er nog altijd te weinig over. TLN schrijft in 
Transport in Cijfers 2014, dat het rendement 
voor het beroepsgoederenvervoer over de weg 
in Nederland verder is verslechterd. 
De logistieke kosten nemen volgens ramingen 
juist toe. Herkenbaar, zeggen de deelnemers 
aan rondetafelgesprek, bijeengekomen in 

The Manhattan Hotel, pal tegenover het pas 
verbouwde Rotterdam CS. Paul de Groot 
(Euromaster banden en onderhoud): 
"De marges zijn krap, zet dat eens af tegen 
de forse dieselprijzen. Wij moeten het als 
Euromaster dan ook hebben van de service en 
advies. Het rendement op banden is gering." 
Ook Erik-Jan Blook van TLN ziet de marges 

onder de druk staan, maar hij wijst op een toe

nemend vertrouwen. "Als dit volledig ontbreekt, 
komen we er nooit bovenop. Gelukkig is er een 
kentering gaande. Bedrijven willen weer inves
teren." 

INVESTEREN O M TE GROEIEN 
Waarin en in wie dan wordt geïnvesteerd, is 
geheel afhankelijk van de organisatie, vertelt 

Pamela Gierveld (Workers4U bemiddelingsbu
reau voor technisch en logistiek personeel). 
"De vraag naar goed opgeleide professionals is 
groot. Je moet ervaren allround cargadoors 
zelfs met een lampje zoeken, want de meesten 
hebben over werkaanbod niet te klagen. 
Aan de andere kant hebben bedrijven minder 
behoefte aan puur administratief personeel. 
Er is namelijk geïnvesteerd in automatisering." 
Toch krijgen ICT-bedrijven voor de transport
en logistieke sector het werk niet op een presen
teerblaadje, reageert Bektas Paia (Paia 
Automatisering). De kleinere bedrijven en de 
start-ups hebben het volgens hem dusdanig 
moeilijk dat de aanschaf van ICT-oplossingen 
uitblijft. Dat is inmiddels anders in het segment 
middelgrote en grote ondernemingen. 
"In onze klantenkring zien we dat deze bedrij
ven weer omhoog kijken, ze investeren in men
sen en materieel. Er worden veel zaken gedaan 
met Duitse bedrijven. De behoefte aan ICT 
loopt daarmee in de pas. Bijvoorbeeld een 
wereldspeler op het gebied van consumenten
elektronica vrii dat de communicatie met 
vervoerders binnen het eigen management
systeem verloopt. Er wordt absoluut niet 
gemaild. Wil je daar als bedrijf substantieel 
werk uit halen, dan moet er een automatise
ringsslag worden gemaakt. 
Zo komt Paia Automatisering in beeld. 
Wij groeien met onze klanten mee." 
Jeroen Schreij (Imtrans. o.a verhuizingen en 
speciale transporten) stipt de noodzaak van be
drijfsinvestering aan. De impuls om de hand op 
de knip te houden is begrijpelijk, zegt hij, maar 
stilstand is achteruitgang. "Het gaat namelijk 
niet alleen om het werk op zich, maar ook om 

de toegevoegde waarde. Investeer je in Euro 6, 
dan laatje de klantenkring zien vooruit te 

willen. Alsje het goed aanpakt, loopje op een 
gegeven moment zelfs voor op anderen." 

KWALITEIT MOET OVERHEERSEN 
De cijfers van TLN liegen er niet om: na de 

Belgen -25,6 procent- hebben de Polen -25,3 
procent- het grootste aandeel in het cabotage-
vervoer in ons land. EUROSTAT, het directo
raat-generaal van de EU dat verantwoordelijk is 
voor de aanlevering van gegevens, rapporteerde 
in 2010 dat cabotage sterk groeit. Naar schat
ting bestaat een klein deel uit illegale cabotage, 
veelal uitgevoerd door chauffeurs uit Oost-
Europa. Zij overtreden de cabotageregel van 
drie nationale ritten per week. De truckers 
verblijven soms maandenlang in Nederland 
om tientallen ladingen te kunnen vervoeren. 
Oneerlijke concurrentie, vinden Nederlandse 
transporteurs, want de Oost-Europeanen rijden 
tegen veel lagere tarieven. 
De drastische verschillen in honorering maken 
de sector in Nederland kapot, vinden de discus
siepartners. En de regels bieden niet altijd uit
komst. "Niet alle regels zijn even duidelijk", 
vertelt Erik-Jan Blook. "Dat levert soms onwen
selijke toestanden op, zoals het kamperen langs 
snelwegen. Maar de markt zal uiteindelijk nivel
leren. Duitsland heeft per 1 januari een wettelijk 
minimumloon van 8,50 euro bruto per uur 
ingevoerd voor iedereen die werk in het land 
verricht, dus ook Oost-Europese chauffeurs 
in loondienst van een niet-Duits bedrijf. 
De discussie over een minimumloon binnen 
de gehele EU wordt daarmee aangezwengeld." 
De race naar de bodem kan niet langer door
gaan, stelt Paul de Groot. "De sector transport 
en logistiek is te belangrijk om zich uitsluitend 
door lage prijzen te laten leiden. Voor de lange 
termijn moet kwaliteit overheersen." 
Pamela Gierveld ziet een hernieuwde vraag naar 
Nederlandse chauffeurs ontstaan. "De gebrek

kige communicatie met Oost-Europese truckers 
blijkt toch een struikelblok te zijn." 
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Maar het is niet allemaal kommer en kwel met 
Oost-Europese krachten, vult Jeroen Schreij 
aan. "Sommige Nederlandse bedrijven hanteren 
een prima beleid ten aanzien van Poolse mede
werkers. Ze betalen een net salaris en stimule
ren werknemers om zich te ontwikkelen. 
Er zijn bedrijven waar de Poolse professionals 
hun talen beter beheersen dan de Nederlandse. 
De algehele motivatie is af enen toe een stuk 
hoger bij de Poolse medewerkers." 

M B O + GEVRAAGD 
De 'tarievendiscussie' is al zo oud als de weg 
naar Kralingen, geeft Fred Ruggenberg (STC-
Group; Scheepvaart en Transport College) aan. 
Zijn eigen grootvader, werkzaam in de trans
portbranche, klaagde decennia geleden al over 
afkalvende beloningen. De sector is dan ook 
letterlijk en figuurlijk constant in beweging. 
De technische ontwikkeling van vrachtwagens 
zet zich onverminderd voort, internet zorgt voor 
een geheel andere wijze van bevoorrading en 
toelevering, er komen steeds meer (milieu-) 
regels en de automatisering van processen 
lijkt niet te stuiten. 
Neem de Tweede Maasvlakte, zegt een aantal 
tafelgasten, daar verloopt een flink deel van de 
werkzaamheden al per 'joystick'. Het eind van 
de automatisering is ook nog lang niet in zicht, 
hoezeer de vakbonden tegensputteren, want 
over een aantal jaar gaat ook het containerver

voer tussen de terminals op de Tweede en 
Eerste Maasvlakte automatisch. 
Alle vernieuwingen vragen volgens Fred 
Ruggenberg om een ander soort professional. 
"Het overzicht, de regiefunctie, wint ten faveure 
van de handjes. We zien de vraag naar mensen 
met een mbo+-niveau toenemen. Bedrijven 
willen medewerkers die actief meedenken over 
processen, een opleiding als bijvoorbeeld 
Logistiek Supervisor heeft dan ook zeker de toe
komst. Binnenkort start de bouw van een nieuw 
STC-gebouw in de Waalhaven. Daar komt 
ruimte voor extra faciliteiten die aansluiten bij 
de laatste technologische ontwikkelingen." 
Liever een whiz kid die alles van de PlaySation 
weet dan een klassieke arbeider, zegt Paul de 
Groot gekscherend. "Maar serieus, het draait 
allemaal om ICT. Het is een ontwikkeling 

die je niet kunt en niet moet willen stoppen. 
We kunnen ons beter richten op de toekomst." 

FLEXIBILITEIT BETAALT ZICH UIT 
Zoals bij alle ingrijpende veranderingen, biedt 

ook de verregaande automatisering van proces
sen kansen. Zo kon de ladingstroom richting de 
Rotterdamse haven na de dip in 2009 enorm 
groeien. Vorig jaar werden twaalf miljoen twin-
tigvoetcontainers via de Maasstad aan- en afge
voerd en de eerste maanden van dit jaar lieten 
een nieuwe containergolf zien. De Tweede 
Maasvlakte biedt al die extra containers de 

ruimte, al kampen de systemen van de 
nieuwe terminals nog met kinderziektes. 
Pamela Gierveld denkt evenals Fred 
Ruggenberg dat de behoefte aan personeel 
dat zowel haven-logistieke processen als de 
bijbehorende ICT beheerst, toeneemt. 
"De expediteur en de cargadoor blijven, maar 

controlerende en coördinerende functies komen 
er zeker bij. Veel taken zouden perfect door 
goed opgeleide zzp'ers kunnen worden 
uitgevoerd, maar de nieuwe Flexwet werkt dat 
enigszins tegen. Jammer, want beide partijen 
kunnen profiteren van flexibiliteit. 
Zelfstandigen kunnen op meer opdrachten 

rekenen en werkgevers hoeven niet te knokken 
om mbo'ers niveau 4 en hbo'ers binnen hun 
bedrijf te halen. Zzp'ers zijn er ook op gebrand 
om goed te presteren. Zo niet, dan lopen ze het 
gevaar een opdracht kwijt te raken." 
Daarbij is het ziekteverzuim onder kleine zelf

standigen aanmerkelijk lager dan bij hun vakge
noten in loondienst, vertelt Jeroen Schreij. "Niet 
werken betekent immers geen geld. Flexibiliteit 
betaalt zich op alle fronten uit. Bedrijven zijn 
wendbaar, ze kunnen anticiperen op rustige en 
drukke periodes. Ons bedrijf is 'lean', maar in 
de praktijk voorzien we dagelijks tien, vijftien 
medewerkers uit onze poule van werk." 
Ook Bektas Pala benadrukt de voordelen van 
flexwerkers, zeker als het om projectmatige op
drachten gaat. Vertrouwen is naar zijn inzicht 
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essentieel. "Heel veel in de transport- en logis
tieke wereld gaat op gevoel. Elkaar kennen, 
een persoonlijke band opbouwen, is belangrijk. 
Dat werkt twee kanten op. De klant moet op 
mijn bedrijf kunnen vertrouwen en de zzp'er 
op mijn bedrijf als goede werkgever. Als je dat 
vertrouwen kunt overdragen, zitje goed." 

VRIJDAGMIDDAGBORREL 

Hoezeer een persoonlijke relatie ook wordt 
gewaardeerd in de sector, er kan nog veel 
winst worden gehaald uit onderlinge samen
werking en communicatie, stellen de tafelgas
ten. Het kortetermijndenken heerst nu nog te 
veel. Jeroen Schreij: "Bedrijven geven niet graag 
werk uit handen. Uit economische motieven, 
maar ook omdat ze dan geen zicht hebben op de 
kwaliteit." Paul de Groot: "Vroeger sprak een 
aantal directeuren van bedrijven uit de regio 
Rijnmond elkaar wekelijks in een restaurant 
of café. Zo kwam de samenwerking op gang. 
Maar die tijd is voorbij." 
Automatisering stroomlijnt processen, maar het 

heeft het 'warm contact' op een laag pitje gezet. 
Bektas Paia wijst op een tussenweg. "Het is 
onnodig om face-to-face-contact en zelfs bellen 
en mailen meteen helemaal af te schaffen. 
Er wordt nu te weinig gecommuniceerd. 
Gelukkig zien sommige bedrijven dat in. 
Ze Qj^f^ren weer vrijdagmiddagborrels en 
and^^l^lll^omsten voor vakgenoten." 

Communiceren is ook een noodzaak met het 
oog op de toekomst van transport en logistiek. 
Zoals het er nu uitziet, neemt vervoer per weg, 
water en spoor alleen maar toe. Uit prognoses 
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
blijkt, dat het binnenlands goederenvervoer 
over de weg in 2 0 2 0 over de 75 ton per gereden 
kilometer heen duikt. Dat aantal bedroeg rond 
de eeuwwisseling nog zo'n 43 ton. Ook de 
binnenvaart mag op een groeispurt rekenen 
en voor rail is een grotere internationale rol 
weggelegd." 
Bedrijven moeten een efficiencyslag maken om 
ook over vijfjaar hun bijdrage te kunnen blijven 
leveren, geeft Fred Ruggenberg aan. "Mooie be
drijven kunnen zomaar kopje onder gaan als ze 
niet anticiperen op ontwikkelingen. We Idjken 
hier nu uit op het nieuwe Rotterdam CS, daar 
zijn boxen beschikbaar om er pakketten te laten 
bezorgen. Het speelveld verandert, daar moeten 
ondernemers zich continu van bewust zijn." 

SYNCHROMODAAL VERVOER 
Grote ondememingen hebben genoeg slag
kracht om zich voor te bereiden en kleine zelf
standigen zijn doorgaans voldoende wendbaar, 
zegt Erik-Jan Blook, maar de middelgrote 
ondememingen in het standaard vervoer van 
A naar B zitten moeten ervoor waken dat ze 
niet te lang op dezelfde weg doorgaan. 
"Anders worden ze weggedrukt." 

Toch gebeurt er naar zijn inzicht al veel op het 
gebied van synchromodaal vervoer, het continu 
zoeken naar de beste transportoplossing voor 
de klant, per weg, rail, water of een combinatie 
daarvan. "Onze sector wordt wel eens weggezet 
als niet-innovatief, dat is niet terecht. Er is zelfs 
al een grote groep traditionele wegtranspor-
teurs die veel verder kijkt. Enkele jaren geleden 
dachten ze nog uitsluitend in 'wielen'. 
Wie samenwerlct, kan slagen maken, bijvoor
beeld door retourstromen te combineren." 

LNG, CNG, ELEKTRISCH, WATERSTOF? 
Waar staat de sector op het gebied van techni
sche ontwikkeling? ICT heeft zich een vaste plek 
in cabine en stuurhut verworven, maar hoe zit 
het met duurzame ontwikkeling van materieel? 
Rijden op LNG en elektriciteit -of hybride-
is allang geen noviteit meer, stellen de discussi
anten. Jeroen Schreij: "Wij doen ontmimingen 

in binnensteden met elektrische auto's." 
Het probleem is echter de 'kip-ei-situatie', 
vertelt Jos Zoetmulder (Euromaster). "Moeten 
we eerst systemen ontwikkelen en komen er 
dan voldoende laadstations of juist andersom? 
En voor welke alternatieve brandstoffen 
kiezen we dan? Er wordt nu veel naast elkaar 
uitgevonden, LNG, CNG, elektrisch, waterstof. 
Duidelijkheid over het meest efficiënte en 
milieuvriendelijke systeem zou het duurzaam- / ^ 
heidsproces versnellen." « 


