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Nederland kan profiteren van Brexit-kansen

Twee maanden geleden stemde een meerderheid van
de Britse bevolking vóór het verlaten van de Europese
Unie. Weliswaar reageerden de financiële markten
onmiddellijk negatief en is de Britse politiek blijvend
veranderd, het Verenigd Koninkrijk is nog immer ’s
werelds vijfde grootste economie en Londen nog altijd één van de grootste financiële centra. Wat
betekent Brexit voor in Groot-Brittannië gevestigde bedrijven en wat zijn de kansen en
bedreigingen voor Nederland?

Voor zowel veel Britse bedrijven als in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Amerikaanse, Aziatische en
Europese bedrijven is de Brexit een zeer belangrijke gebeurtenis. De onderhandelingen tussen het
Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie gaan nog zeker twee jaren duren, maar in de tussentijd is er
grote onduidelijkheid. “Veel bedrijven gaan niet een paar jaar lang wachten op resultaten van een



onduidelijk onderhandelingsproces”, zo verwacht René Buck, directeur Buck Consultants International.

Brexit expert
Buck Consultants International hield terdege rekening met een
Brexit. Al vóór de referendumdatum van 23 juni jl. voerde Buck
Consultants International een onderzoek uit onder in het Verenigd
Koninkrijk gevestigde Europese hoofdkantoren van Amerikaanse
bedrijven. Vóór de Brexit gaf één derde van de geïnterviewde
bedrijven aan haar huidige vestigingsplaats te heroverwegen; één
op de 8 bedrijven meldde waarschijnlijk haar Europese
hoofdkantoor te verplaatsen. Bij een verplaatsing van het Europese
hoofdkantoor is Nederland favoriet (genoemd door 61%), gevolgd door Ierland (45%) en Zwitserland
(45%) – bij een keuze van top-3 landen.

Deze resultaten gaven al vóór de uitslag van het referendum de onrust bij bedrijven aan. Buck: “Aan de
door ons bureau gehouden Brexit-webinars hebben honderden bedrijven uit de hele wereld deelgenomen.
We hebben speciaal voor onze corporate klanten en relaties een Brexit Contingency Plan gemaakt. Daar
is grote interesse voor.” Door het onderzoek en spreekbeurten over de gevolgen van de Brexit wordt BCI
als een echte Brexit-expert gezien. In nationale media (De Volkskrant, FD, BNR Nieuwsradio, Trouw,
regionale omroepen, etc.), maar ook in bijvoorbeeld in een aan de Brexit gewijd artikel in het Amerikaanse
zakenblad Forbes, wordt BCI genoemd als een deskundige op dit gebied. Presentaties op grote
congressen in Londen, Philadelphia en Amsterdam staan op stapel.
 
Brexit Contingency Plan

Het Brexit Contingency Plan kent drie stappen. De eerste stap is
een Brexit Impact Assessment naar wat de omzet- en financiële
consequenties van de Brexit kunnen zijn. Met name bedrijven die
mogelijkerwijs hoge importtarieven (Britse export naar EU) tegemoet
kunnen zien (bijv. auto’s 10%, medicijnen 5%, sommige financiële
producten 40%) of die gevoelig zijn voor pan-Europese regelgeving
(bijv. voedsel, farmaceutische produkten, telecom) zullen dit
Assessment moeten maken. En dat geldt ook voor financiële
instellingen, die mogelijkerwijs het recht op ‘passporting’ verliezen
(na registratie en goedkeuring door Britse financiële autoriteiten,
kunnen bijvoorbeeld probleemloos bankfilialen in alle EU landen

worden opgezet).
Een tweede stap bestaat uit een Review of the current European Footprint based on Scenario Analyses.
Daarbij gaat het om het ontwikkelen en beoordelen van scenario’s (bijv. status quo; uitbreiding elders;
gedeeltelijke verplaatsing).
Een mogelijke derde stap is dan Find a new location.

Nederland
Als deze derde stap aan de orde is, heeft Nederland kansen, zo schat René
Buck in: “Kansen zijn er op het gebied van Europese hoofdkantoren van
Amerikaanse en Aziatische bedrijven, omdat die nu eenmaal een voorkeur
hebben voor een vestigingsplaats binnen de Europese Unie. Nederland heeft
dat soort kantoren veel te bieden. Financiële instellingen zullen niet in grote
getale naar Nederland komen. Ons financiële centrum Amsterdam stelt
daarvoor op Europese schaal te weinig voor en heeft ook een relatief kleine
pool aan financiële specialisten. Maar ook bijvoorbeeld bedrijven die zowel
een fabriek in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland hebben, zullen bij
Europese uitbreidingsplannen nadrukkelijker de Nederlandse fabriek in
ogenschouw nemen. Goede contacten van de Netherlands Foreign
Investment Agency, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en gemeenten met in Nederland gevestigde
buitenlandse bedrijven die ook substantiële activiteiten in Groot-Brittannië hebben, kunnen tot meer
werkgelegenheid leiden”.

Meer informatie: René Buck: tel: 024-3790222, rene.buck@bciglobal.com

mailto:rene.buck@bciglobal.com


Terug naar boven

Interactiemilieus leiden tot meer business en innovatie

Om als ondernemer succesvol te zijn, is
samenwerking met andere partijen in de keten
noodzakelijk. Niet alleen voor goede
productkwaliteit, maar ook voor snelle en
succesvolle afzet in de markt. Hoe kunnen
bedrijventerreinen, werklocaties, kantorenparken
en binnenstedelijke milieus zodanig worden
ingericht dat deze samenwerking en innovatie
worden ‘uitgelokt’?

“Het is belangrijk om aan de stedenbouwkundige
aandacht voor deze zogenaamde interactiemilieus de economische dimensie toe te voegen. Interactie
heeft immers als doel het bedrijf te versterken, de omzet te vergroten of de positie te versterken”, zegt
Sandra van Liere, principal consultant bij BCI. Zij schreef recentelijk in het vakblad ROmagazine een
artikel over interactiemilieus, waarin ze nader ingaat op twee geografische schaalniveaus: gebouwen en
gebied (je kunt immers ook op bijv. een hogere schaal interactie stimuleren, bijv. op Randstadniveau).

Typen interactiemilieus
Van Liere maakt een onderscheid in drie soorten interactiemilieus:
In een mono+interactiemilieu hebben bedrijven van soortgelijke aard die soortgelijke producten of
diensten verzorgen baat bij interactie om efficiënter te kunnen opereren. Denk aan toeleveranciers van
grote OEM-ers (Original Equipment Manufacturer, de producent van het eindproduct), die zich geclusterd
vestigen in de nabijheid van hun klanten.
In een keten-interactiemilieu zoeken diverse schakels in één keten interactie met elkaar om bijvoorbeeld
de betrouwbaarheid van de keten te versterken. Zo vestigen zich op en rond veilingterreinen
ondernemingen die versproducten produceren, verwerken, verpakken en verkopen aan retail en
consumenten.
Bij een crossover-interactiemilieu zijn inspiratie en
kruisbestuiving belangrijke drijfveren om te innoveren en kennis
te vergroten, waarbij het niet nodig is dat die inspiratie van
soortgenoten moet komen uit dezelfde keten of sector.
Creatieve broedplaatsen zijn hier voorbeelden van, maar ook
high tech omgevingen als de campussen in Eindhoven en
Utrecht.

Voorbeelden
In onderstaand schema staat een reeks voorbeelden van deze
typen interactiemilieus op de twee schaalniveaus:



Bron: Buck Consultants International, 2016

Organisatie
“Fysieke voorzieningen helpen interactie, zo lang ze
voldoende ruimte blijven bieden voor flexibiliteit en
aanpassing als de eisen van gebruikers in de tijd
veranderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om iets simpels als
de beschikbaarheid van gemeenschappelijke ruimtes,
maar ook om gezamenlijk gebruik van relatief dure
voorzieningen als een lab of een distributiestraat”, aldus
Van Liere. Maar alléén fysieke voorzieningen zijn geen
garantie voor succes. “De gebouwde omgeving gaat leven door welgemikte programma’s en
andersoortige ingrepen: de vorm moet kloppen natuurlijk, maar de ‘inrichting’ maakt het af.  Dat kan van
alles zijn, uiteenlopend van exposities en sportactiviteiten tot expertisebijeenkomsten over het gebruik van
hoogwaardige hightech apparatuur in een open innovatie lab. Met andere woorden: een interactiemilieu
komt tot bloei als iemand er ook zijn best voor doet. Een partij die zaken organiseert, faciliteert en
initieert”.

Geïnteresseerd om het volledige artikel te lezen en praktische tips te krijgen hoe een interactiemilieu te
creëren, lees hier. 

Sandra van Liere leidt op 3 november 2016 tijdens het Bedrijventerreincongres in Zaandam een
interactieve sessie over interactiemilieus, waarin Mirjam Mol, directeur Pivot Park Oss een inleiding houdt
over de succesvolle ontwikkeling van deze (voormalige Organon/MSD) campus. Zie www.btcongres.nl. 

Meer informatie: Sandra van Liere: tel: 024-3790222, sandra.liere@bciglobal.com
 

Terug naar boven

Buck Consultants International opent kantoren in Singapore en Shanghai

Buck Consultants International opent twee nieuwe kantoren in Azië. In Singapore gaat Sui Leng
Khoo het Asia Pacific-kantoor leiden en Jeff Wang vertegenwoordigt vanuit Shanghai BCI op de
Chinese markt.

“Azië is nog steeds de snelst groeiende economische regio in de wereld. Niet alleen China, met nog
steeds 6% groei per jaar, maar ook Zuidoost-Azië met opkomende economieën als Maleisië, Filipijnen en
Thailand. Veel van onze Amerikaanse en Europese opdrachtgevers willen inspelen op die groeikansen.
De afgelopen jaren is onze Azië-omzet dan ook behoorlijk gegroeid en dat maakt de opening van deze
kantoren ook logisch”, zegt René Buck, directeur Buck Consultants International. Eerder dit jaar opende
Buck Consultants International ook al een vestiging in Atlanta, VS.
 
Het AsiaPac-kantoor wordt gevestigd in Singapore, welbekend als centrum voor
regionale hoofdkantoren voor Azië. Buck: “Sui Leng Khoo heeft grote ervaring
opgedaan als supply chain- en locatie leader bij bedrijven als Motorola, Dell en Estee
Lauder. Zij gaat leiding geven aan een team van in Singapore te werven consultants”.

In Shanghai is Jeff Wang benoemd als Directeur China. Wang heeft jarenlange ervaring
met het adviseren van Chinese en Westerse bedrijven in China. Hij is een expert op het
gebied van de snelgroeiende e-commerce markt in China en de logistieke- en
vastgoeduitdagingen die daarvan het gevolg zijn.

https://extranet.bciglobal.com/documents/Niet%20alleen%20stedebouwkundige%20kwaliteit%20doorslaggevend_SvL_ROm%20mei%202016.pdf
http://www.btcongres.nl/
mailto:sandra.liere@bciglobal.com


Meer informatie: René Buck: tel: 024-3790222, rene.buck@bciglobal.com
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Van idee naar praktijk: de wondere wereld van smart mobility

De beloftes van smart mobility en Intelligente
Transport Systemen (ITS) zijn fraai: schonere auto’s,
veiliger verkeer, onbemande voertuigen of
autobestuurders die al rijdende de krant lezen, en dan
ook nog optimale benutting van de wegcapaciteit. Te
mooi om waar te zijn? Nee, maar dat er nog veel moet
gebeuren is ook duidelijk. Nieuwe technologieën zoals
connected cars en continue weg-
voertuigcommunicatie ontgroeien de laboratoriumfase

en  moeten nu worden getest in de praktijk. Buck Consultants International is bij een aantal
spraakmakende initiatieven betrokken.

Living Lab ITS Brabant
Om de technologische vooruitgang te versnellen en zo de mobiliteit te verbeteren, hebben de
samenwerkende overheden in Brabant, Rijkswaterstaat en het Ministerie van I&M besloten om een
testomgeving voor ITS-systemen te ontwikkelen. In dit Living Lab kunnen (markt-)partijen in het reguliere
verkeer – zowel op hoofdwegen als op het onderliggende
wegennet - hun nieuwe mobiliteitsoplossingen met behulp
van uiteenlopende technologieën in de praktijk testen. Dit
helpt niet alleen om die oplossingen verder te ontwikkelen,
maar ook (internationaal) te standaardiseren (zodat
iedereen gebruik kan maken van dezelfde functionaliteiten)
en internationaal een afzetmarkt te creëren. De gezamenlijke inrichting van dit Living Lab voor ITS-
toepassingen moet Brabant positioneren als dé regio voor innovaties in Car-ITS/Smart Mobility én
Nederland als ideaal testland voor nieuwe mobiliteitsproducten en diensten. Uiteindelijk moet dit bijdragen
aan de ambities van Brabant als economische toplocatie, behoud van concurrentiekracht en internationale

marktkansen. Maar vooral ook aan het beschikbaar krijgen van de
juiste oplossingen, die bijdragen aan sneller, veiliger, prettiger en
betrouwbaarder reizen. Medewerkers van Buck Consultants
International ondersteunen Brabant en Rijkswaterstaat bij de
voorbereiding en realisatie van deze testomgeving. De komende
anderhalf jaar werken zij samen met publieke en private partijen aan
het voorbereiden, realiseren en exploiteren van het ITS Living Lab.

 
Truck Platooning
De grote truckfabrikanten zijn allemaal bezig met de ontwikkeling van truck platooning apparatuur,
waarmee vrachtwagens vlak achter elkaar in colonnes kunnen rijden. Dit biedt op papier veel voordelen
zoals brandstofbesparing, vermindering van werkstress bij de chauffeurs en grotere veiligheid van het
transport. Maar ook hier geldt: deze voordelen moeten ook in de praktijk blijken. BCI ondersteunt een
coalitie van logistieke dienstverleners, verladers, fabrikanten en overheden om op korte termijn truck
platooning-pilots in verschillende sectoren te starten. Kritische succesfactoren zijn dat truck platooning
goed kan worden ingepast in bestaande logistieke processen en ook over de grens toegepast kan
worden. Uiteraard dienen er ook voldoende ritten te zijn om truck platooning effectief toe te kunnen
passen. Mogelijke interessante kandidaten voor truck platooning pilots zijn sierteeltvervoer,
containervervoer, supermarktvervoer en nachtdistributie. BCI neemt momenteel het voortouw om binnen
afzienbare tijd een truck platooning pilot voor nachtdistributie te starten.

mailto:rene.buck@bciglobal.com


Meer informatie: ITS Living Lab: Peter Colon: tel: 070-3352227, peter.colon@bciglobal.com
Meer informatie: Truck Platooning: Kees Verweij: tel: 024-3790222, kees.verweij@bciglobal.com
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In Londen gevestigde advocatenkantoren heroverwegen locaties

De juridische sector in Londen zoekt naast nieuwe
bedrijfsondersteunende business modellen óók naar nieuwe
locaties. Het mantra is niet langer: ‘Londen, Londen, Londen’.
Er worden nieuwe locaties in het Verenigd Koninkrijk, Europa
en Azië gezocht. Norton Rose Fulbright en Dentons hebben
onlangs nieuwe locatie-strategieën aangekondigd, in navolging
van Allen & Overy (zie hier) en Hogan Lovells (zie hier). “Buck
Consultants International is duidelijk hét locatieadviesbureau
voor advocatenkantoren, zoals deze projecten opnieuw laten
zien”, aldus Josefien Glaudemans, partner bij Buck
Consultants International.

Dentons
Dentons, een advocatenkantoor uit de wereldwijde top 20, kondigde eerder dit jaar aan een nieuw
servicecentrum te openen in Warschau, Polen. Dit is een van de eerste stappen binnen de nieuwe ‘shared
services’ strategie van Dentons. Dentons Business Services EMEA (DBSE) zal, voornamelijk in de
UKMEA en Europese regio’s van het bedrijf zakelijke diensten gaan leveren aan advocaten en
professionals met betrekking tot financiën, business development, marketing, HR en IT. Door het
bundelen van deze taken in één locatie (Warschau) is Dentons in staat om de gecombineerde
schaalgrootte effectiever te benutten en dankzij de grotere efficiëntie binnen het bedrijf een betere service
aan haar klanten te kunnen bieden. “Wij zijn altijd op zoek naar
nieuwe manieren om onze klanten beter te kunnen bedienen”, aldus
de wereldwijde voorzitter van de raad van bestuur Joe Andrew. “Na
de snelle groei van het bedrijf van de afgelopen paar jaar is het
effectiever gebruik maken van onze schaal een logische volgende
stap voor ons. Daarbij blijven wij investeren in harmonisatie zodat
wij ons doel, het bouwen van het advocatenkantoor van de
toekomst, kunnen bereiken”.
“Warschau biedt ons een aantal voordelen ten opzichte van andere locaties, maar de doorslaggevende
factor was de volwassen shared services markt met ervaren personeel”, aldus UKMEA CEO Jeremy
Cohen. “Wij zijn het grootste advocatenbureau in Polen met een goede reputatie die meer dan 25 jaar
teruggaat. Dit maakt DBSE een aantrekkelijke plek om te werken voor de meertalige beroepsbevolking
die actief is in de zakelijke dienstverlening. Een talentgroep waar Warschau bekend om staat”.
 
Norton Rose Fulbright

Northon Rose Fulbright, een ander groot advocatenkantoor,
kondigde onlangs aan bijna 60 ondersteunende banen van London
te verhuizen naar Manilla op de Filipijnen. In totaal verplaatst het
bedrijf 170 banen wereldwijd. Het nieuwe servicecentrum in Manilla
(dat geopend wordt in september 2016) zal zorg gaan dragen voor
marketing, business development, HR, de productie van
documenten, IT, financiën, compliance en kennismanagement.

Mark Whitley, de Chief Operating Officer van het bedrijf, licht toe: “Deze verandering betekent dat we
enkele zware beslissingen moeten nemen met betrekking tot onze mensen. Wij begrijpen volledig dat dit
een moeilijke tijd is voor sommige van hen.” Volgens Whitley maakt de verhuizing deel uit van de
‘Bedrijfstransformatiestrategie 2020’ met als doel het creëren van een “wereldwijd geïntegreerde en
efficiënte service”. Het nieuwe centrum met een team van ongeveer 170 mensen zal de kantoren van het

mailto:peter.colon@bciglobal.com
mailto:kees.verweij@bciglobal.com
http://www.bciglobal.com/nieuws_detail.asp?cat=5006&dc=12057
http://www.bciglobal.com/nieuws_detail.asp?cat=5006&dc=26469


bedrijf in Australia, EMEA, Canada en de Verenigde Staten gaan ondersteunen.
Een woordvoerder van Norton Rose laat weten dat een uitgebreide beoordeling van locaties aan de
verhuizing vooraf is gegaan: “Wij hebben gekeken naar kwaliteit-, kosten- en risicocriteria en na alle
opties te hebben overwogen hebben wij besloten dat Manilla het beste voldoet aan onze criteria. Manilla
is sterk op het gebied van zakelijke dienstverlening, heeft een grote Engels sprekende arbeidspopulatie
en een goed ontwikkelde infrastructuur.”
 
Bron: a.o. Legal Week

Meer informatie: Josefien Glaudemans: tel: 024-3790222, josefien.glaudemans@bciglobal.com
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Winnende ontwikkelingsorganisaties ontwikkelen gerichte value
propositions

Economische ontwikkelingsorganisaties, die zich richten op
het aantrekken van nieuwe (buitenlandse) investeerders,
presenteren zich vaak op dezelfde manier: brochures,
interactieve websites, reguliere e-mail updates over nieuwe,
altijd cruciale, investeringen en USB-sticks met (als ze worden
geprint) honderden pagina’s aan achtergrondinformatie. Maar
wie leest dit eigenlijk? Welke potentiele investeerder raakt
overtuigd door deze eenzijdige, aanbodgerichte informatie?
Buck Consultants International helpt economische

ontwikkelingsorganisaties, of het nu op stedelijk, regionaal, provinciaal of landelijk niveau is, met
het juiste antwoord: gerichte ‘value propositions’.

Value proposition
Value propositions verwijzen direct naar  unieke voordelen die een regio kan leveren aan potentiele
investeerders om aan hun locatievoorwaarden te voldoen. De aanpak van Buck Consultants International
bij het ontwikkelen van value propositions bestaat uit zes elementen. Of het nu om de value proposition
van een biotech park, een distributielocatie, een intercontinentale (vracht)luchthaven of een regio met een
omvangrijke auto industrie gaat:
 
Focus : Wie is uw doelgroep
     
Inzicht : Wat zijn de exacte eisen en locatiecriteria van de gekozen doelgroep?
     
Oplossing : Wat is het antwoord op de eisen van de potentiële investeerders?
     
Voordelen : Hoe profiteert uw doelgroep van investeren in uw regio? Denk aan kosten, de

kwaliteit van het ondernemingsklimaat, risico’s, flexibiliteit.
     
Differentiatie : Hoe profiteert uw doelgroep van een locatiekeuze ten faveure van uw regio in

vergelijking met andere regio’s?
     
Ondersteuning : Hoe kunt u de doelgroep faciliteren? Denk aan expertise, netwerk van contacten,

financiële prikkels.
 
Voorbeeld technologische sectoren
In plaats van het uitvoeren van een marketingactie op basis van traditionele aanbodgerichte documenten
(inside-out) is Buck Consultants International (BCI) succesvol in het bijstaan van regio’s en steden met
een vraaggerichte value proposition (outside-in). BCI doet dit voor klanten in onder andere sectoren als de

mailto:josefien.glaudemans@bciglobal.com


biotechnologie, medische technologie, high-tech systemen en hernieuwbare
energiebronnen. Een value proposition voor de technologische industrie
bestaat uit vier stappen:
 
Stap 1 : Identificeer regionale technologieniches gebaseerd

op de beschikbaarheid van technologieën, kennis,
producten, materialen en/of faciliteiten, die van
wereldniveau zijn.

     
Stap 2 : Ontwikkel een value proposition (ongeveer 30

PowerPoint dia’s) door middel van deskresearch  en
interviews met alle relevante partijen
(gespecialiseerde academici, technologieexperts en
toonaangevende bedrijven in de afgebakende
technologieniche. Beantwoord (cruciale vragen zoals:
in welke technologieniches zijn onze universiteiten,
on)derzoeksinstituten en bedrijven van wereldklasse?

     
Stap 3 : Identificeer op basis van omvang, groei en

technologisch leiderschap bedrijven die uw
regio/cluster op hun radarscherm moeten hebben bij
een nieuwe locatiekeuze.

     
Stap 4 : Neem contact op met de bedrijven die u heeft

geïdentificeerd tijdens stap 3 om ze (met behulp van
de value propositions) te laten zien hoe uw regio hen
kan helpen met hun bedrijfs en innovatieuitdagingen.

 
Buck Consultants International heeft value propositions ontwikkeld voor regio’s in onder andere Duitsland,
het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België.
 
Meer informatie:
Johan Beukema: tel: 024-3790222, johan.beukema@bciglobal.com
Mathijs Pronk: tel: 070-3352227, mathijs.pronk@bciglobal.com
Maurice Kuipers: tel: 024-3790222, maurice.kuipers@bciglobal.com
 

Terug naar boven

Bedrijventerreinen als energietransitiehubs

In navolging van het nationale energie-akkoord en de
internationale klimaatafspraken van Parijs willen veel
gemeenten en regio’s in 2040 of 2050 klimaatneutraal
zijn. Met alleen energiebesparing lukt dat niet, er zal
ook substantieel duurzame energie ‘op het land’
moeten worden opgewekt. Dat zal tot grote ruimtelijke
ingrepen leiden om zo voldoende genoeg fysieke
ruimte te creëren voor windmolens en zonneparken,

zo blijkt uit een BCI-verkenning in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Bedrijventerreinen kunnen hierin een belangrijke rol vervullen.

“De opgave om genoeg fysieke ruimte te creëren voor het opwekken van energie wordt ook wel de derde
ruimtelijke revolutie genoemd, na de industriële revolutie en de ruilverkaveling in Nederland”, aldus Paul
Bleumink, managing partner BCI: “Vele tientallen windturbines moeten in elke regio worden ingepast en er

mailto:johan.beukema@bciglobal.com
mailto:mathijs.pronk@bciglobal.com
mailto:maurice.kuipers@bciglobal.com


zijn heel wat vierkante kilometers zonnedaken en zonnevelden nodig om in elke regio voldoende
duurzame energie op te wekken.”
 
Handvaten
Paul Bleumink, senior-adviseur Jaap Bovens en adviseur Jonathan de Bruijne, ontdekten in hun
opdrachten voor provincies, gemeenten en bedrijventerreinbeheerders, drie invalshoeken die goede
resultaten opleveren.
Allereerst blijkt – zo geeft Jaap Bovens aan - dat met name in bedrijfsgebouwen (hallen) op
bedrijventerreinen nog veel mogelijkheden aanwezig zijn voor energiebesparing (via isolatie, LED-
verlichting, WarmteKrachtKoppeling-installaties, etc.). Dat wordt gelukkig ook in toenemende mate
onderkend door ondernemers, al blijft de situatie lastig als bedrijven zelf geen eigenaar zijn van hun
panden, en de eigenaar niet wil investeren.
Ten tweede willen steeds meer bedrijven zonnecellen op
hun daken aanbrengen. Zij kunnen de opgewekte energie
vooralsnog echter alleen voor eigen gebruik benutten en
het blijft bovendien lastig om pieken en dalen in de
productie goed op te vangen. “De business cases zien er
daardoor nog niet altijd voldoende positief uit”, aldus Jaap
Bovens. Deze marktimperfectie is bekend en recent spelen
daar enkele energieleveranciers (bijv. Eneco) en
netwerkbeheerders (bijv. Alliander) op in. Bedrijventerreinen, oftewel een collectief van meerdere
bedrijven, kunnen met hun potentieel aan dakoppervlakte als een soort energiehub voor zichzelf en de
directe omgeving gaan fungeren. Paul Bleumink: “Dat is vooral een organisatorische en juridische
kwestie. Gunstig daarbij is dat regelingen voor het opwekken en afzetten van zonnestroom voor de
omgeving van het bedrijventerrein in de nabije toekomst aantrekkelijker gaan worden, door de
aanpassingen in de zogenaamde Postcoderoos-regeling”.
Een derde handvat is de constatering dat grotere bedrijventerreinen die in de afgelopen 10 tot 15 jaar
ontwikkeld zijn voor energietransitie, gunstig gelegen zijn aan de randen van de steden. Jonathan de
Bruijne: “Dat creëert mogelijkheden voor het inpassen van windmolens, het opwekken van bio-energie en
soms ook het ontwikkelen van zonnevelden. Ook hier staan we nog maar aan het begin van een nieuwe
ontwikkeling”.
 
Energietransitiehubs
Conclusie: bedrijventerreinen - en bedrijfsgebouwen op die terreinen - gaan in de energietransitie een
belangrijke rol vervullen. Na jaren van moeizame discussies over duurzame bedrijventerreinen, over zich
zelf bekostigend parkmanagement en over herontwikkeling van bedrijventerreinen gaat duurzame
energieproductie op bedrijventerreinen terreineigenaren en op die terreinen gevestigde ondernemers een
extra  ‘licence to produce’ (duurzaam produceren) geven, die ook nog de portemonnee vult.

Meer informatie:
Paul Bleumink: tel: 024-3790222, paul.bleumink@bciglobal.com
Jaap Bovens: tel: 024-3790222, jaap.bovens@bciglobal.com
Jonathan de Bruijne: tel: 070-3352227, jonathan.bruijne@bciglobal.com
 

Terug naar boven

Omnichannel in retail is hot:  bestel overal - ontvang overal
De krantenkoppen zijn niet te missen de laatste tijd. Tegenover
het verlies van vertrouwde winkels in het stadsbeeld, staat de
opmars van internetverkopen. Soms is dit voor bedrijven het
enige distributiekanaal (e-tailers), in veel gevallen gaat het ook
om winkelketens die het on-line kanaal toevoegen aan de
fysieke winkels (bricks & clicks). Veel merkfabrikanten en
retailers hanteren echter nog steeds een afzonderlijke verlies-
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en winstrekening voor elk van hun distributiekanalen: één voor hun retail kanaal, één voor hun e-
commerce kanaal en één voor hun groothandel-kanaal. Ook de logistiek is vaak nog per kanaal
(‘silo’) georganiseerd. Maar wanneer de klant centraal staat en bedrijven het concept van ‘bestel
waar je wilt – winkel waar je wilt (on-line, fysiek) – retourneer waar je wilt (winkel, per post)
succesvol willen aanbieden, dan is een integrale omnichannel strategie noodzakelijk.

Het is geen nieuws dat e-
commerce aan het groeien is.
In het Verenigd Koninkrijk
heeft de verkoop via internet
al een totale waarde van 112
miljard Euro bereikt en ook in
Duitsland, Zweden en
Nederland  gaat het goed met
de verkoop online. In de
laatstgenoemde landen
bedraagt de online verkoop
7,5% - 12% van de totale retail
verkoop (in het Verenigd
Koninkrijk is dit 15%).
 
“Merkfabrikanten en retailers
kunnen niet één merk/winkel-
ervaring creëren zolang zij
onderscheid blijven maken
tussen de online wereld en de wereld van de bakstenen. Omnichannel is de toekomst”, aldus Patrick
Haex, managing partner bij Buck Consultants International. Onderzoek wijst uit dat 70% van de klanten de
winkelvoorraad online wil kunnen zien, slechts 1/3 van de retailers aan deze wens van de klant voldoet.
Interessant feit: 2 op de 3 klanten bezoekt een winkel waarschijnlijk niet wanneer zij geen kijk hebben op
de (aanwezige) winkelvoorraad.
 
Afhandelingsmodellen
Buck Consultants International ziet verschillende afhandelingsmodellen: directe levering (dropshipping)
van de verkoper naar de klant (Lenovo, Apple, KidKraft); specifieke distributiecentra voor de afhandeling
van online bestellingen (Urban Outfitters, Tesco, Esprit); combinatiecentra van waaruit zowel winkels als
online klanten bediend worden (Mango, GAP); en – tot slot - distributie via winkels (Ikea, Staples). Patrick
Haex: “Hybride afhandelnetwerken zijn in opkomst en bieden de mogelijkheid om de voorraad te verkopen
voor de volle prijs in plaats van het in prijs verlagen van de voorraad”. Wat betreft de locaties van deze
fulfilmentcentra merkt Patrick Haex op: “Bedrijven gaan steeds dichter op de eindconsument zitten. Men

dient immers snel te zijn om de verkoop te ‘winnen’. Voor grote
steden zoals London, Moskou, Parijs en Shanghai adviseren we
voor leveringen op dezelfde of de volgende dag van bestelling
snelle afhandelingscentra in of aan de rand van deze steden.
Buck Consultants International heeft een instrument ontwikkeld om

transport en levering te evalueren en te bepalen welke e-commerce netwerken het beste functioneren.
“Gezien het gefragmenteerde Europese landschap van logistieke dienstverleners en de hoge kosten van
geïntegreerde pakketzendingen dienen merkfabrikanten en retailers zich te verbinden met veel
uiteenlopende vervoerders. Wij hebben uitstekend inzicht in welke vervoerder in welke regio’s van de
wereld kan leveren op basis van de specifieke eisen van de klant”.
 
Voor meer informatie over online afhandeling (van netwerk ontwerp tot transport management en
magazijn ontwerp), contacteer:

Meer informatie: Patrick Haex: tel: 024-3790222, patrick.haex@bciglobal.com
 

Terug naar boven
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Amerikaanse autoleverancier Gentherm kiest Macedonië

Gentherm, een wereldwijd opererende producent van
apparatuur voor het regelen van temperatuur uit
Detroit (Verenigde Staten), heeft een nieuwe
productievestiging geopend in Prilep (zuidelijk deel
van Macedonië). Buck Consultants International heeft
het Europese management team van Gentherm
bijgestaan bij het locatiekeuze proces: van een blanco
vel met heel Europa en Afrika tot een exacte locatie in
de ‘Technological Industrial Development Zone Prilep’.

Gentherm is een onderneming met een omzet van 850 miljoen US dollar en telt meer dan 10.000
medewerkers, verspreid over de hele wereld. Groeiende omzet voor bedrijven zoals Ferrari, Bentley,
Renault, BMW, Porsche, Daimler en VW maakte het vinden van een nieuwe productielocatie noodzakelijk.

“De beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten en goede
investeringsmogelijkheden waren de belangrijkste redenen voor
onze keuze voor Macedonië”, aldus Jörg Evers, Vice President
Automotive Europe bij Gentherm. Hij geeft aan dat voor de nieuwe
locatie gekeken is naar Roemenië, Bulgarije, Servië, Marokko,
Macedonië en Hongarije. “Ons besluit om te investeren in

Macedonië is ingegeven door de kwalificaties van de mensen die ons projectteam heeft geïnterviewd en
door de professionaliteit van de vertegenwoordigers van de regering van Macedonië”. Het bedrijf heeft nu
400 werknemers in dienst in Macedonië en verwacht dat dit aantal zal stijgen naar 2.000 werknemers.
Voormalig premier Nikola Gruevski en burgermeester van Prilep Marjan Ristevski zijn enthousiast over de
investering van Gentherm. “Wij geloven dat andere investeerders die op zoek zijn naar toegang tot de
Europese markt, goede infrastructuur, een cooperative overheid en goed gemotiveerde arbeidskrachten
het voorbeeld van Gentherm zullen volgen”.
 
Bron: a.o. Kurir

Meer informatie: Mathijs Pronk: tel: 070-3352227, mathijs.pronk@bciglobal.com
 

Terug naar boven

Benelux: ruim 1 op de 11 werknemers actief in logistiek

Nederland, België en Luxemburg, gezamenlijk de Benelux
vormend, zijn alle 3 kleine landen, samen goed voor 1,7% van het
Europese oppervlak en met 28,5 miljoen inwoners 5,6% van het
inwonertal van de Europese Unie. Maar beschouw je op logistiek
gebied de drie landen als één land dan is de Benelux goed voor 7%
van het EU-28 wegtransport, 21% van de Europese luchtvaart, 24%
van de zeevaart en maar liefst 78% van de binnenvaart. Dat blijkt
uit de rapportage die Buck Consultants International recentelijk
opstelde voor de Benelux Unie.

"Uit de BCI-analyses blijkt dat 1 op de 11 werknemers in de Benelux
(9,3%) zich in zijn of haar baan met logistieke activiteiten bezighoudt,
hetgeen het grote economische belang van logistiek voor de Benelux
laat zien. De cijfers tonen aan dat Benelux niet louter een transitgebied is van goederen naar derde
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landen, maar dat het vrachtvervoer tussen de landen intensief en van direct economisch belang is voor de
Benelux-landen”, aldus Kees Verweij, partner bij Buck Consultants International.
 
Benelux
De Benelux is één van de oudste economische samenwerkingsverbanden in de wereld, en is de
afgelopen 70 jaar zeer succesvol geweest. De sector goederenvervoer  en logistiek is een goed
voorbeeld. De grootste zeehavens van de Europese Unie liggen in de Benelux, terwijl de regio ook een
grote aantrekkingskracht heeft op de vestiging nieuwe Europese Distributiecentra. Verweij: "De Benelux
heeft dus een Europese koppositie op dit gebied, maar dit is ook een gevaar. De wet van de remmende
voorsprong kan in werking treden, en concurrenten kunnen hun marktaandeel vergroten." De Benelux
Unie zet zich als intergouvernementele organisatie in om België, Luxemburg en Nederland te blijven
stimuleren tot samenwerking om dit te voorkomen.
 

De chef van het Kabinet van Europees
Transportcommissaris Violetta Bulc gaf aan dat het rapport
niet alleen het belang van goederenvervoer voor de
Benelux onderstreepte, maar ook dat het een voorbeeld is
van hoe het belang van goederenvervoer voor de hele
Europese Unie aangegeven kan worden.

Meer informatie: Kees Verweij: tel: 024-3790222, kees.verweij@bciglobal.com
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Agenda: waarover en wanneer spreekt BCI op
congressen en seminars?

Buck Consultants International spreekt de komende maanden op diverse
congressen.

Thema: Kantorenmarkt in Nederland
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Congres : Kantorencongres 2016
Datum/Lokatie : 20 september in Amsterdam
Organisator : VastGoedJournaal
Inbreng BCI : René Buck licht recente ontwikkelingen op de kantorenmarkt toe en is

dagvoorzitter
Sprekers : O.a. George van Hooijdonk (directeur MN), Erwin Wessels (directeur sectoraal

fonds Altera Vastgoed), Anne de Jong (Chief Investment Officer, NSI), Sven
Bertens (Hoofd Onderzoek, JLL)

Meer info : link

Thema: Kantorenmarkt in Nederland
 
Congres : Vastgoedbeslissers 2016
Datum/Lokatie : 13 oktober Amsterdam
Organisator : VastGoedJournaal
Inbreng BCI : René Buck leidt als panelvoorzitter het kantorenmarktdebat
Sprekers : O.a. Geoff de Booij (General Manager Real Estate Management, Deka

Immobilien), Peter Göbel (Hoofd ING Real Estate Finance Nederland),
Raymon van Miltenburg (Directeur AM Real Estate Development), George van
Hooijdonk (Directeur Vastgoed Nederland, MN).
Na het kantorenmarktdebat volgen een retaildebat en een woningmarktdebat

Meer info : link

Thema: Rol van talent in wereldwijde locatiekeuzes van bedrijven
 
Congres : The Bigger Picture for Real Estate
Datum/Lokatie : 1416 september in Amsterdam
Organisator : CoreNet Global, ‘s werelds grootste organisatie van lokatie en

bedrijfshuisvestingprofessionals
Inbreng BCI : BCI houdt een aparte sessie over ‘Talent as location factor number 1”en

participeert in een panel over de gevolgen van de Brexit.
Sprekers : O.a. Marc Simon (Director Global Real Estate Dassault Systemes), John

Tenanes (Vice President Facilities, Facebook), Mark Stevenson (Cofounder
What We Do Differently), Mujtaba Rahma (managing director Europe, Eurasia
Group)

Meer info : link  

Thema: Bedrijventerreinen - Bedrijfsvastgoed - Circulaire economie
 
Congres : Bedrijventerreinen Congres 2016
Datum/Lokatie : 3 november in Zaandam
Organisator : ElbaRec en SKBN (Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland)
Inbreng BCI : Paul Bleumink (Managing Partner BCI) spreekt over logistieke

bedrijventerreinen & vastgoed: dynamiek  kansrijke doelgroep  circulaire
ontwikkeling

Sprekers : Marjan Minnesma (directeur Urgenda), Eva Gladek (CEO Metabolic), Luca
Boschin (CEO LogoGrab)

Meer info : link

Thema: Ecosystemen & Interactiemilieus 2016
 
Congres : Bedrijventerreinen Congres 2016
Datum/Lokatie : 3 november in Zaandam
Organisator : ElbaRec en SKBN (Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland)
Inbreng BCI : Sandra van Liere, Principal Consultant BCI, leidt een workshop over

ontwikkeling en organisatie interactiemilieus (werklocaties, campussen,
binnensteden), met een inleiding van Mirjam Mol, directeur Pivot Park Oss

Sprekers : O.a. Marjan Minnesma (directeur Urgenda), Eva Gladek (CEO Metabolic),

https://www.vastgoedjournaal.nl/vastgoedkalender/144/kantorencongres-2016
https://www.vastgoedjournaal.nl/vastgoedkalender/145/vastgoedbeslissers-2016
https://www.vastgoedjournaal.nl/vastgoedkalender/145/vastgoedbeslissers-2016
http://www.corenetglobal.org/attend/AmsterdamSummit2016/AmstDetails.aspx?ItemNumber=21312
http://www.corenetglobal.org/attend/AmsterdamSummit2016/AmstDetails.aspx?ItemNumber=21312
http://www.btcongres.nl/


Luca Boschin (CEO LogoGrab)
Meer info : link
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Buck Consultants International onderzoekt, adviseert, implementeert en voert projectmanagement uit op het
gebied van economie en ruimte, infrastructuur, vastgoed, locatiekeuzes, goederenvervoer en logistieke ketens.
Daarbij gaat het om strategisch-conceptuele projecten en operationele adviezen. Voor bedrijven én overheden.
Nationaal én internationaal.

Let op: Rechtstreeks reageren op deze e-mail heeft geen zin. Mailt u alstublieft naar bci@bciglobal.com of
rechtstreeks naar één van onze medewerkers voor een snel en persoonlijk antwoord.

Kent u iemand die ook geïnteresseerd is in onze nieuwsbrief, stuur dan een email met naam, functie, organisatie,
telefoonnummer en email adres naar silvia.groen@bciglobal.com.

Ons postadres is:
Buck Consultants International
Postbus 1456
6501 BL Nijmegen
Nederland
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