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Zonder ecommercestrategie redden bedrijven en overheden het
niet
De groei van verkopen via internet groeit zo snel dat in Nederland
de 10 miljard eurogrens inmiddels is gepasseerd. Nederland telt
bijna 40.000 webwinkels. Winkelketens en logistieke bedrijven
moeten een ecommercestrategie ontwikkelen. Maar ook ge
meenten moeten nagaan wat ecommerce betekent voor hun
binnenstad, de werkgelegenheid en de groei van vervoers
bewegingen.
De snel stijgende internetverkopen worden in eerste instantie vaak
negatief bezien. “Dat is niet nodig”, zegt Nicolaas Waaning, senior adviseur bij Buck Consultants International.
“Voor veel bedrijven is het ook een extra verkoopkanaal. Bovendien maakt Nederland kans op de vestiging van
internationale efulfilmentcentra. Dat zijn centra, waar de logistiek naar de consument wordt georganiseerd,
maar ook de klantenservice en de financiële administratie wordt afgehandeld”.
Verkoop via internet verloopt via drie typen bedrijven: etailers (bedrijven die alleen via internet verkopen, zoals
Bol.com), bricks & clicks (winkelketens die én winkels hebben én een webshop, zoals Hema, Albert Heijn,
H&M) en producenten die individuele consumenten zelf beleveren (bijv. Apple, Nike).
Logistiek
Logistiek is bij online winkelen belangrijk. Sterker nog, veel ergernissen bij online winkelen zijn logistiek
georiënteerd, zoals hoge verzendkosten, ongemakkelijke aflevertijdstippen, nietvoorradige producten en te laat

afleveren. De logistieke organisatie is dus een sleutelfactor voor succes. Op verschillende schaalniveaus (van
heel Europa tot ‘the last mile’) proberen bedrijven de logistiek goed te organiseren. Johan Beukema, partner bij
Buck Consultants International onderscheidt verschillende distributiemodellen. “Dat varieert van
combinatiedistributiecentra, waarbij winkels en online klanten vanuit één DC worden bedient, tot specifieke
dc’s voor alleen de online klanten. Ook beleveren vanuit winkels is mogelijk. We analyseren voor een groeiend
aantal bedrijven hoe ze de logistiek efficiënt kunnen opzetten. Met alleen een mooie webwinkelsite ben je er
niet”.
Gemeenten
De impact van ecommerce op gemeenten is eveneens groot. Peter Colon, managing partner bij BCI,
onderscheidt vier terreinen waarop de invloed van ecommerce zich laat gelden. Het eerste terrein is mobiliteit
en milieu. “We hebben berekend dat een stad van 100.000 inwoners de komende jaren 1.500 tot 2.000 extra
voertuigen per dag krijgt te verwerken. Iedereen ziet de groei van al die bestelbusjes nu al. Vooral voor
binnensteden kan dat een probleem worden”. Bundeling van vervoerstromen kan hier een oplossing zijn.
De online verkopen missen ook hun impact op de detailhandel niet. Veel gemeentebesturen vrezen een verder
oplopende leegstand bij winkels. Dus is een gerichte aanpak noodzaak.
Op bedrijventerreinen ontstaan combizaken die ook als reguliere detailhandel worden gezien, terwijl dat in veel
bestemmingsplannen wordt uitgesloten. Ook dit vraagt een gemeentelijke visie.
Het laatste thema, het economisch perspectief, laat vooral voordelen zien. “Ten gevolge van de groei van on
line winkels zijn nieuwe gespecialiseerde distributiecentra nodig, die voor duizenden arbeidsplaatsen zorgen.
Een actieve gemeente probeert van die markt een graantje mee te pikken,” aldus Nicolaas Waaning.

Meer informatie:

Nicolaas Waaning: tel. 0243790222, nicolaas.waaning@bciglobal.com, of
Johan Beukema, tel. 0243790222, johan.beukema@bciglobal.com, of
Peter Colon, tel. 0703352227, peter.colon@bciglobal.com
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Lancering Economische Agenda voor de Zuidvleugel Randstad
Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen investeren de
komende jaren 72 miljoen euro om de economische
concurrentiekracht in ZuidHolland te versterken. Dat geld komt
terecht in een twintigtal programma's en projecten die de sterke
sectoren van de economie in de Zuidvleugel (met name haven
industrieel complex, greenports, campusontwikkeling) moeten
versterken en vernieuwen.

De investering is een uitwerking van de Economische Agenda Zuidvleugel 2020 (EAZ 2020), die namens de
provincie ZuidHolland, Drechtsteden, Holland Rijnland, Stadsgewest Haaglanden, gemeente Den Haag,
Stadsregio Rotterdam, gemeente Rotterdam en regio MiddenHolland is uitgebracht. Paul Bleumink, managing
partner van Buck Consultants International was nauw betrokken bij het opstellen van de Economische Agenda
en bij de vertaalslag naar programma’s en projecten, waarvan de financiering nu ook is geregeld.

Proces
Gedeputeerde Govert Veldhuijzen van de provincie ZuidHolland noemt de nu
gezette stappen belangrijk: “Ten eerste om de inhoud, omdat we de
groeipotenties in kansrijke sectoren actief bevorderen met concrete projecten.
Ten tweede omdat in de Zuidvleugel nooit eerder overheden, bedrijfsleven en
kennisinstellingen zo nauw hebben samengewerkt aan een gezamenlijk
uitvoeringsprogramma”. In totaal gaat het om een investering van 72 miljoen
euro. Het bedrijfsleven en de kennisinstellingen in de Zuidvleugel nemen
gezamenlijk de helft van dit bedrag voor hun rekening; de provincie ZuidHolland
en verschillende gemeenten in de regio investeren 27 miljoen euro.
In navolging van ander regio’s in Nederland krijgt de Zuidvleugel ook een
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij ROM. “Het is de bedoeling dat de ROM
zich gaat bezighouden met het versterken van het innovatief vermogen van de
ZuidHollandse economie, de financiering van innovatieve bedrijven en internationale marketing en acquisitie.
Daarmee kunnen we ook echte daadkracht tonen”, aldus Veldhuijzen.
Projecten
De investeringen in projecten en programma's sluiten aan bij de vier strategische hoofdopgaven uit de
Economische Agenda Zuidvleugel 2020:
Transitie Havenindustrieel complex: Het havenindustrieel complex (HIC) wil zich de komende jaren
verder ontwikkelen tot het grootste, meest moderne en meest duurzame petro chemie en
energiecomplex van Europa. Investering: 31,2 miljoen euro.
Transitie Greenports: In de Zuidvleugel liggen geheel of gedeeltelijk vijf Greenports, met een
toegevoegde waarde en werkgelegenheid vergelijkbaar met de mainports Rotterdam en Schiphol. Om
ook in de toekomst concurrerend te blijven is productinnovatie en de verbetering van de ruimte en
energieefficiency onontbeerlijk. Investering: 9,9 miljoen euro.
Campusontwikkeling: De Zuidvleugel kent een relatief groot aantal locaties waar kennisintensieve
bedrijvigheid en kenniswerkers zijn geconcentreerd rondom een universiteit, kennisinstituut of groot
bedrijf, zoals de campussen in Delft (TIC Delft), Leiden (Bio Science Park) en in Rotterdam (onder
andere de Erasmus Universiteit). Deze locaties werken als katalysatoren van innovatie en bedrijvigheid.
Investering: 30,8 miljoen euro.
Kennisintensieve zakelijke dienstverlening: De ITsector is sterk en divers vertegenwoordigd in de
Zuidvleugel onder andere door crosssectorale innovatieprojecten waardoor ICT in de Zuidvleugel een
(inter)nationaal herkenbaar merk wordt. Investering: 145 duizend euro.

Op de vraag welke projecten over pakweg 3 jaar echt gerealiseerd moeten zijn, noemt Veldhuijzen de
campussen. “We moeten de innovatiekracht en groeipotentie van creatieve ondernemers en hun vaak nieuwe
technologiegedreven bedrijven echt aan de Zuidvleugel weten te binden. De campussen moeten daarvoor de
perfecte omgeving bieden”.
Meer informatie:

Paul Bleumink: tel. 0243790222, paul.bleumink@bciglobal.com
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Nieuw distributiecentrum Johnson & Johnson in Wallonië
Janssen Pharmaceutica, onderdeel van wereldleider Johnson & Johnson, heeft haar nieuwe

distributiecentrum voor medicijnen in La Louvière in
gebruik genomen. Het nieuwe distributiecentrum is het
resultaat van een herziening van de totale supply chain.
Bijna 50 miljoen euro zijn geïnvesteerd in het DC, waar nu
115 mensen werken.
Vanuit de bestaande fabriek in België, Italië en Zwitserland
worden de medicijnen naar La Louvière getransporteerd. Van
daaruit worden alle 11 Janssenvestigingen beleverd en gaan
in de toekomst ook de transporten rechtstreeks naar
groothandels, apotheken en ziekenhuizen in heel Europa. Zo’n
160 miljoen pakjes medicijnen vinden jaarlijks hun weg via dit
nieuwe DC.
Buck Consultants International adviseerde Johnson &
Johnson bij de internationale locatiekeuze naar hun nieuwe
DC. Tom Heyman, CEO van Janssen Pharmaceutica toonde
zich bij de opening zeer tevreden met de keuze voor La Louvière: “Met dit nieuwe distributiecentrum kunnen we
efficiënter onze medicijnen bij de patiënten krijgen. Sneller en tegen lagere kosten”.
De keuze voor Wallonië heeft te maken met de goede logistieke infrastructuur en ook de nabijheid van grote
markten als Frankrijk en Duitsland. Heyman gaf ook aan dat de investeringssubsidie van 11 miljoen euro een
evidente rol speelde in de uiteindelijke beslissing voor La Louvière.
Het nieuwe DC is gebouwd op een terrein van 7 hectare. Het gebouw zelf is 21.500 m2 groot en zal jaarlijks
385.000 orders verwerken. Het gebouw voldoet aan hoge duurzaamheidseisen.
Meer informatie:

Johan Beukema: tel. 0243790222, johan.beukema@bciglobal.com
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TiGenix begint high techproductie in SittardGeleen
Het Belgische TiGenix heeft goedkeuring gekregen van het
Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) voor de productie van
ChrondoCelect, het commerciële celltherapieproduct voor
kraakbeenherstel in de knie, in haar nieuwe stateoftheart fabriek
in SittardGeleen. Het bedrijf is gevestigd op de Chemelot Campus,
waar op termijn 50 mensen in de nieuwe fabriek gaan werken.
TiGenix, gestart in 2000 in Leuven, is een toonaangevend Europees
celltherapiebedrijf met één commercieel product voor kraakbeenherstel
(ChondroCelect), en een sterke pijplijn met stamcelproducten voor de behandeling van auto
immuunaandoeningen en ontstekingsziekten.
De locatiekeuze voor de nieuwe fabriek werd door Buck Consultants International uitgevoerd en bestreek
NoordwestEuropa. Daarbij was de ondersteuning en financiële participatie van Industriebank LIOF van groot
belang.
Goedkeuring
Nadat vorig jaar het bedrijf de succesvolle cGMPinspectie van de Nederlandse autoriteiten doorstond is er dus

nu de cruciale goedkeuring door de European Medicines Agency. "De EMAgoedkeuring van onze fabriek voor
de productie van ChondroCelect is een geweldige prestatie van ons productie en regulatory affairsteam," zegt
Eduardo Bravo, CEO van TiGenix. "Er kan niet genoeg gewezen worden op de complexiteit van de productie
van geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (ATMP's) zoals ChondroCelect. De naadloze overdracht van
deze activiteiten naar een nieuwe productieeenheid, waarbij alle facetten van het proces moeten aansluiten op
het oorspronkelijke proces en moeten voldoen aan alle vereisten van de Europese regelgeving, is enorm
veeleisend. Onze productiesite is uniek in Europa omdat ze 100% gericht is op de productie van innovatieve
celtherapieproducten".
De fabriek biedt TiGenix ruime productiemogelijkheden om de verwachte toename van de vraag naar
ChondroCelect voor kraakbeenherstel te ondersteunen en heeft voldoende capaciteit voor de productie van
andere geavanceerde stamceltherapieproducten.
Meer informatie:

Nynke Draisma: tel. 0243790222, nynke.draisma@bciglobal.com
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'Brussel' heeft miljarden voor Europese transportnetwerken
beschikbaar
Met het trekken van tien multimodale Core Network Corridors, die
elk minstens drie Lidstaten doorkruisen, heeft de Europese
Commissie haar nieuwe strategie voor de Trans Europese
Netwerken – Transport vorm gegeven. ‘Brussel’ draagt voor 20%
bij in deze honderden miljarden kostende operatie. Voor Nederland
liggen er grote kansen, o.a. voor zeehavens, binnenhavens en
intermodale initiatieven.
Bijna 20 jaar geleden lanceerde de Europese Commissie het TENT
beleid, gericht op een Europees transportnetwerk, de ontwikkeling van andere transportmodaliteiten dan het
wegverkeer en interoperabiliteit (beter op elkaar aansluiten van technische systemen in EUlanden). Ondanks
de Brusselse inspanningen is het Europese netwerk op dit moment echter nog zeer gefragmenteerd.
Het recent gelanceerde kernnetwerk is een selectie van de belangrijkste onderdelen van het EU
transportnetwerk, die tegen 2030 moeten zijn gerealiseerd. Voor Nederland zijn twee corridors relevant: de as
Genua – Rotterdam en de corridor Warschau – Berlijn  Amsterdam. Het uitgebreide netwerk moet tegen 2050
de volledige EU optimaal ontsluiten.
Relevantie voor Nederland
Nederland heeft in de afgelopen jaren regelmatig succesvol TENT gelden binnengehaald, zoals voor de
Rotterdam World Gateway Terminal (Tweede Maasvlakte), planstudie nieuwe sluis bij Terneuzen,
spoorverbinding haven van Amsterdam met het Europese achterland, de A2 Tunnel Maastricht en  last but not
least  de Betuwelijn. Voor de korte termijn is de momenteel lopende call nog van belang. Hiervoor kunnen tot
maart 2013 nog voorstellen worden ingediend.
Om echter ook in komende jaren aanspraak te kunnen blijven maken op TENT gelden is het van belang om
goed te zijn opgenomen in het kernnetwerk. Dit geldt zowel voor infrastructuur (spoorlijnen, wegen en
vaarwegen) als voor overslagpunten (havens). “Nederland staat er op zich goed voor. Bijna alle grote
waterwegen maken deel uit van het kernnetwerk en vier zeehavens (Terneuzen, Vlissingen, Rotterdam en
Amsterdam) en vier binnenhavens (Utrecht, Nijmegen, Hengelo en Bergen op Zoom) zijn zogenaamde core
ports”, aldus Peter Colon, Managing Partner Buck Consultants International.

Karel Vanroye, directeur van het Brusselse kantoor van Buck Consultants International, houdt de vinger aan de
pols. “Door goed vertegenwoordigd te zijn in het kernnetwerk en op de corridors is er een grotere kans om de
komende jaren aanspraak te kunnen doen op financiële ondersteuning van de Europese Commissie. Denk aan
initiatieven voor de verdere verduurzaming van transport, zoals het stimuleren van binnenvaart en
spoorvervoer en intermodale terminals”.

Meer informatie:

Peter Colon: tel. 0703352227, peter.colon@bciglobal.com, of
Karel Vanroye: tel. +3227097750, karel.vanroye@bciglobal.com
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Farmaceutische sector moet zichzelf opnieuw uitvinden
Het verlopen van patenten, de druk om de medicijnkosten laag te
houden en hogere serviceeisen zorgen ervoor dat de
farmaceutische sector een nieuw tijdperk binnenstapt. De
conclusie van een recente Buck Consultants Internationalstudie is
helder: een nieuw business model  met een belangrijke rol voor
de organisatie van de supply chain  is broodnodig. Het
management van farmabedrijven moet aan de slag met acht
uitdagingen ....... en snel ook.
'Good times are gone forever'. Dat is het startpunt van de heroriëntatie waar de farmaceutische sector voor
staat. Het adagium luidt: kosten omlaag, meebewegen met klantvoorkeuren ('agility'), snellere marktintroductie
van nieuwe medicijnen en in lijn blijven met de complexe regelgeving. Daarbij is het essentieel dat het
businessmodel verandert. De farmasector zal meer direct gaan leveren aan patiënten, naast de traditionele
afzetmarkten als ziekenhuizen en apotheken. Die trend wordt nog eens versterkt door bestellingen via internet.

"Bedrijven zullen al deze kanalen goed moeten beleveren, waardoor de organisatie van de logistiek drastisch

moet veranderen", aldus Eelco Dijkstra, senior adviseur bij Buck Consultants International en Johan Beukema,
partner. Zij verkenden samen de toekomst van de farmaceutische sector. Resultaat is een uitgebreid
Engelstalige white paper. In het white paper worden de volgende 8 uitdagingen beschreven met daarbij meteen
de 'step change' die nodig is.

Bron: Buck Consultants International
Het white paper is hier te downloaden.
Meer informatie:

Eelco Dijkstra: tel. 0243790222, eelco.dijkstra@bciglobal.com, of
Johan Beukema: tel. 0243790222, johan.beukema@bciglobal.com
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Groei van campusinitiatieven houdt aan
Er zijn in Nederland 33 ‘echte’ campus initiatieven, waarvan 25
gerealiseerd zijn en 8 nog in de ideefase verkeren. De zeven meest
volwassen campussen/science parken zijn High Tech Campus
Eindhoven, Bio Science Park Leiden, Kennispark Twente,
Wageningen Campus, Chemelot Campus, Technopolis Delft en
Amsterdam Science Park. Op deze campussen hebben zich
inmiddels honderden bedrijven gevestigd die werk geven aan bijna
30.000 kenniswerkers. Dat blijkt uit een analyse van Buck
Consultants International in opdracht van het Ministerie van
Economische Zaken.
In totaal telde Buck Consultants International 74 campussen en campusinitiatieven, maar volgens het
adviesbureau voldoen maar 33 aan de 4 kernelementen: een fysieke locatie met hoogwaardige
vestigingsmogelijkheden en onderzoeksfaciliteiten; focus op R&D en/of kennisintensieve activiteiten;
aanwezigheid van een manifeste kennisdrager; actieve open innovatie. Door de economische crisis en het
gebrek aan perspectief zijn ook 11 campusinitiatieven niet van de grond gekomen.
“Innovatiecampussen en science parks faciliteren open innovatie en vormen een natuurlijke omgeving voor
wetenschappelijk en toegepast onderzoek. In de praktijk blijven zij ook een belangrijk visitekaartje van een in

een regio sterk aanwezig technologisch cluster”, aldus René Buck, directeur Buck Consultants International.
Op nationaal niveau is de aandacht voor campussen teruggelopen. Nynke Draisma, senioradviseur Buck
Consultants International: “Door het afschaffen van subsidieregelingen door het vorige kabinet speelt de
rijksoverheid als partner voor campussen nu een beperkte rol. Het zijn nu vooral provincies en gemeenten, die
campussen ondersteunen in hun ambities en daarmee gericht innovatie en werkgelegenheid in een
campusregio stimuleren."
Onderstaand een kaart met alle 33 campusinitiatieven in Nederland.

Bron: Buck Consultants International
De presentatie van de onderzoeksresultaten op het congres Campus 2020 (eind november) is hier te
downloaden.
Meer informatie:

René Buck: tel. 0243790222, rene.buck@bciglobal.com, of
Nynke Draisma: tel. 0243790222, nynke.draisma@bciglobal.com
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Nieuwe logistieke kaart van Europa
De komende jaren zullen de supply chains in Europa behoorlijk veranderen. De grootste economische
groei vindt plaats in het oostelijke deel van Europa. Nieuwe logistieke hubs ontstaan in CentraalEuropa
en meer goederenstromen uit Azië zullen via de Zwarte Zee verlopen en over land via de Trans

Siberische spoorlijn. Deze ontwikkelingen zijn duidelijk zichtbaar
op de Europese supply chain kaart, die Buck Consultants
International en Supply Chain Magazine gezamenlijk hebben
ontwikkeld.
Hoewel WestEuropa voorlopig nog steeds de hoogste welvaart kent,
liggen de landen met de grootste groei in Bruto Nationaal Product
(BNP) voornamelijk in OostEuropa. Zo groeide het BNP van Rusland
over de afgelopen vijf jaar in totaal met 87 procent en zal dit voor de
periode tot en met 2017 op 54 procent uitkomen. Deze groei vertaalt zich in een (sterk) toenemende vraag naar
consumentenproducten, die veelal in containers het land binnenkomen via de snelst groeiende Europese
zeehavens Sint Petersburg aan de Baltische Zee en Novorossiysk aan de Zwarte Zee.
Op de ontwikkelde kaart van Europa staan de voornaamste eigen productielocaties uit de Top 100 van
bekendste merken ter wereld, volgens de officiële bronnen van deze bedrijven. Nu al is te zien dat er steeds
meer nieuwe fabrieken in Midden en OostEuropa bijkomen vanwege de economische groei aldaar.
Nieuwe logistieke clusters
De zeehavens Rotterdam, Hamburg, Antwerpen en Bremen handelen nog steeds de grote containervolumes
af. Rond deze havens en rond Parijs en Londen liggen de grootste logistieke regio’s, vooral dankzij de grote
welvarende bevolkingspopulaties.
Nieuwe logistieke clusters ontstaan in Polen rond Gdansk, tussen Poznan en Lodz en in Silezië; verder tussen
Brno in Tsjechië en Bratislava in Slowakije, rond Triëst aan de Adriatische Zee en bij Izmir in Turkije. Potentiële
distributiepunten rond 2020 zijn Minsk, Kiev, Boekarest en Belgrado.
Opvallend groeiende zeehavens zijn Valencia, Malta en Istanbul naast Novorossiysk. De haven van Istanbul
profiteert van de booming economie in Turkije en de als gevolg hiervan toenemende vraag naar
consumentenproducten.
De opkomst van deze nieuwe Europese gateways gaat ten koste van de havens tussen Le Havre en Hamburg.
In 2005 kwam zestig procent van de containers uit Azië binnen via de zeehavens aan de Noordzee; in 2011 is
dit volume al minder dan vijftig procent, overigens wel met absolute groei van achttien procent. De haven
Rotterdam vergroot wel haar diensten door nauwere samenwerking met terminals landinwaarts aan te gaan,
bijvoorbeeld door op de website Inland Links hun faciliteiten in kaart te brengen.
TransSiberische spoorlijn
De grote economische groei van Rusland, met vele miljoenensteden in een uitgestrekt land, dwingt bedrijven
verschillende mogelijke distributieroutes te overwegen. Naast de traditionele route vanuit de WestEuropese
over land naar Moskou, behoort belevering via de havens van Sint Petersburg en van Novorossiysk tot de
alternatieven; de laatste route is 6.500 kilometer korter.
Een opkomende mogelijkheid is die van zeetransport vanuit Sjanghai naar Vladivostok en vervolgens de Trans
Siberische spoorlijn naar Rusland. Deze route is 11.100 kilometer lang oftewel een traject van slechts vijftien
dagen, wel met de nodige technische en administratieve hindernissen. Een container vanuit Sjanghai doet er
35 dagen over om de 19.000 kilometer naar Rotterdam te overbruggen, waarna nog eens 2.500 km over land
moet worden afgelegd naar Moskou.
De nieuwe logistieke kaart van Europa is hier te downloaden.
Dit artikel is geschreven door Martijn Lofvers en verschenen in Supply Chain Management van november 2012.

Meer informatie:

Kees Verweij: tel. 0243790222, kees.verweij@bciglobal.com, of
Eelco Dijkstra: tel. 0243790222, eelco.dijkstra@bciglobal.com
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Moderne truckparkeerplaatsen voorkomen ladingdiefstal
In Nederland is behoefte aan meer beveiligde parkeerplaatsen voor
vrachtwagens. Niet alleen om de transportcriminaliteit – met alleen
al in Nederland een schade van 350 miljoen euro per jaar – terug te
dringen. Maar ook omwille van het verhogen van de
verkeersveiligheid want foutief geparkeerde vrachtauto’s bij
tankstations en op bedrijventerreinen leiden tot onoverzichtelijke
situaties en voor het tegengaan van overlast, zoals het achterlaten
van afval en wildplassen.
Tot nu toe is het aantal beveiligde truckparkings nog beperkt, door een combinatie van factoren: als hoog
ervaren kosten, onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is en gebrek aan toezicht en handhaving op foutief
parkeren. De Europese Commissie heeft dit onderwerp actief opgepakt door o.a. het LABELproject. Er zijn vijf
beveiligingsniveaus (afhankelijk van toegankelijkheid, beveiliging en inrichting terreinen) gedefinieerd
‘Nederland heeft op dit moment 24 truckparkeervoorzieningen, die volgens de LABELrichtlijnen zijn
gecertificeerd. Maar slechts drie hebben het beveiligingsniveau 4 of 5, terwijl niveau 4 door veel verzekeraars
als minimum wordt gezien om ladingdiefstal zoveel mogelijk te voorkomen’, vertelt Rikkert de Kort, senior
adviseur bij Buck Consultants International. Hij is in o.a. Schiphol, Duiven en Arnhem betrokken bij
haalbaarheidsverkenningen en het opstellen van business cases.
De doelgroep van een truckparking bestaat doorgaans uit drie groepen:
passanten: chauffeurs die op doorreis zijn en moeten rusten vanwege verplichte rusttijden;
bufferen: chauffeurs die dicht bij hun laad en losadres zijn, maar moeten wachten voordat ze hier
terecht kunnen;
stallen: vrachtauto’s en/of opleggers zonder chauffeur die ’s nachts en/of in het weekend niet
geparkeerd worden op eigen terrein van de transporteur en op een externe parking staan.

Voor de eerst doelgroep is een locatie langs de snelweg het belangrijkste en dan met name langs een
internationale corridor zoals de A1, A12 of A67, omdat hier chauffeurs lange ritten maken en dus tussentijds
moeten rusten. Voor de andere twee doelgroepen is vestiging op een bedrijventerrein de beste locatie.
“’De realisering van truckparkeerplaatsen vraagt om een goed samenspel tussen private ontwikkelaars,
gemeenten, provincie en brancheorganisaties. Wij kennen de problematiek en de ontwikkelingsmogelijkheden
goed. Daarom zijn we bij steeds meer initiatieven betrokken”, aldus Rikkert de Kort.
Meer informatie:

Rikkert de Kort: tel. 0243790222, rikkert.kort@bciglobal.com

Terug naar boven

Ook Chinezen dragen meer VFkleding
In China besteden de inwoners meer geld aan kleding. Logisch dat VF Corporation, bekend van merken
als Lee, Wrangler, Timberland, The North Face en Vans, daar snel groeit. Maar hoe organiseer je de
distributie? Welk distributiemodel is het juiste? En welke logistieke dienstverlener is het meest
geschikt?

Het Amerikaanse VF is ’s werelds grootste kledingbedrijf met een
jaarlijkse omzet van 10 miljard dollar met 30 dynamische ‘lifestyle
brands’, die verkocht worden in 150 landen via 47.000 retailers en
meer dan 1.000 eigen kledingzaken. De in Hong Kong gevestigde
Global Supply Chain Organisation organiseert de productie van
500 miljoen items, die geproduceerd worden op 1.400 eigen of
uitbestede locaties.
Azië is heel belangrijk voor VF zowel vanuit ‘sourcing’ als
verkoopperspectief. De groeiende Chinese markt wordt nu
bediend vanuit drie distributiecentra in Guangzhou, Shanghai en
Beijing. De twee eerstgenoemde DC’s fungeren als centraal
warehouse voor een beperkt aantal merken en beleveren de
andere warehouses en groothandels.
Buck Consultants International heeft het huidige distributienetwerk onder het vergrootglas gelegd, om te bezien
hoe de verwachte groei en de vereiste leveringscondities kunnen worden geaccommodeerd. Het resultaat was
een aanbeveling om de voorraad te concentreren in een Centraal Distributie Centrum in de OostChinese regio
met satellietdc’s in Beijing en Guangzhou. De door BCI uitgevoerde locatiekeuze resulteerde in de keuze voor
Kunshan, Zhangpu. Een logistieke dienstverlener is geselecteerd om dat distributiecentrum te managen.
Meer informatie:

Patrick Haex: tel. 0243790222, patrick.haex@bciglobal.com, of
René Boerema: tel. 0243790222, rene.boerema@bciglobal.com

Terug naar boven

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 strategischconceptuele projecten en operationele adviezen. Voor bedrijven én overheden.
Nationaal én internationaal.
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