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'Beter Benutten'-programma's nu óók voor vrachtvervoer

Via het programma Beter Benutten Vervolg stelt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de
komende drie jaren geld beschikbaar om in 10 regio’s de doorstroming op het Nederlandse
wegennet te verbeteren. Het accent ligt daarbij op gedragsmaatregelen, voor de aanleg van extra
infrastructuur is immers géén geld meer. Nieuw is de veel grotere aandacht voor het
goederenvervoer. Een uitgelezen kans dus voor regio’s en bedrijven om cofinanciering te krijgen
voor logistieke projecten, die een bijdrage leveren aan een betere regionale bereikbaarheid.



Buck Consultants heeft de afgelopen maanden al diverse regio’s actief ondersteund om de regionale
kansen in beeld te brengen en daarmee stevige voorstellen voor cofinanciering in te brengen bij het
ministerie van I&M. Peter Colon, managing partner bij BCI, geeft een overzicht.
“In de regio Groningen-Assen hebben wij samen met het regionale bedrijfsleven, Rijkswaterstaat en de
regionale overheden de basis gelegd voor een aanpak die ingaat op efficiënte stedelijke distributie,
transport van en naar bedrijventerreinen, mogelijkheden van synchromodaliteit en transportstromen
tussen de stedelijke centra in Noordoost-Nederland. Deze prioriteiten worden de komende maanden
omgezet in concrete projecten.”
Voor de stadsregio Arnhem-Nijmegen is een nieuw structureringsmodel ontwikkeld voor het opsporen van
kansrijke maatregelen in ketens en sectoren. Colon: “We maken onderscheid tussen verschillende
stromen die zich binnen een keten voordoen, waardoor we binnen één keten meerdere potentiële
maatregelen in beeld kunnen brengen. Het model levert niet alleen inzicht op in kansrijke projecten voor
Beter Benutten, maar helpt de regio ook bij het mobiliseren van de inzet van het regionale bedrijfsleven
om met eigen voorstellen te komen.”

Beter Benutten-structureringsmodel in  de regio Arnhem/Nijmegen

Tenslotte ondersteunt BCI decentrale overheden en bedrijven bij het opstellen van Plannen van Aanpak
waarmee projecten voorgedragen kunnen worden voor financiering vanuit het Beter Benutten Vervolg.
O.a. voor Tilburg (verruiming Wilhelminakanaal) en Railport Brabant (elektrificering spooraansluiting
railterminal) zijn businessplannen opgesteld, die onderdeel gaan uitmaken van het logistieke programma
voor de regio Brabant.

Meer informatie: Peter Colon: tel: 070-3352227, peter.colon@bciglobal.com
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Hogan Lovells opent nieuw juridisch service center in Birmingham

Hogan Lovells, een toonaangevend wereldwijd opererend
advocatenkantoor, opent een nieuw services center in Birmingham,
Verenigd Koninkrijk voor het leveren van ondersteunende juridische
diensten binnen het concern. De doelstelling is om kostenefficiënt hoge
kwaliteit dienstverlening te leveren. Het nieuwe centrum gaat fungeren als
verlengstuk van de vestiging in Londen. 

Na de recente aankondiging om een Business Services Center in Johannesburg
(Zuid-Afrika) te ontwikkelen, bevestigt het nieuwe juridische services center van Hogan Lovells dat
advocatenkantoren op zoek zijn naar kostenbesparingen zonder concessies te doen aan de kwaliteit van
de dienstverlening. Hogan Lovells is één van de grootste advocatenkantoren ter wereld met een



jaaromzet van $1,7 miljard, 2.500 juristen en wereldwijd 40 kantoren.
 
Nieuwe oplossingen
Susan Bright, Regional Managing Partner VK en Afrika van Hogan Lovells: “Wij zijn voortdurend op zoek
naar kostenefficiënte oplossingen voor onze klanten als het gaat om de relatie tussen onze tarieven en
het leveren van juridisch advies. Hogan Lovells is daarin al vele jaren leidend, met initiatieven als onze
uitbestede vastgoeddiensten, onze vestiging in Alicante die Europa-breed werk verricht voor
merkenportefeuilles, onze maatwerk offshoring regelingen voor verschillende rechtszaken en het inhuren
van alumni en contractjuristen. Het nieuwe service center zal ons dienstenpakket nog verder uitbreiden.
We zijn verheugd dat we ons nieuwe kantoor openen in Birmingham, bekend van haar sterke juridische
cluster”.
 

Het kantoor zal in de herfst van dit jaar naar verwachting met 20
advocaten van start gaan en verder meegroeien met de
business. Het team in Birmingham richt zich op thema’s als
verhuur en vergunningenverlening van vastgoed, het
voorbereiden van documentatie voor de afronding van
transacties en het doorvoeren van wijzigingen in contracten.

 
Buck Consultants International heeft Hogan Lovells bijgestaan in de beoordeling van 12 locaties in het
Verenigd Koninkrijk. Belangrijke locatiefactoren waren kosten, kwaliteit en de beschikbaarheid van
juridisch talent. Daarnaast zijn ook andere factoren meegewogen zoals vastgoed, reistijd en –kosten,
investeringssubsidies en de ‘quality of life’ van de steden. Nick Cray, de Chief Operating Officer van
Hogan Lovells zegt hierover: “In vervolg op het uitstekende werk voor ons eerdere mondiale back office
project, hadden we totaal geen twijfels om Buck Consultants International nogmaals in te huren voor
analyses van mogelijke locaties voor nieuwe kantoren.”

Meer informatie: Josefien Glaudemans: tel: 024-3790222, josefien.glaudemans@bciglobal.com
 

Terug naar boven

MIRT-projecten in de praktijk: de BCI-aanpak

Een paar jaar geleden werd aan het Meerjarenprogramma
Infrastructuur & Transport (MIT) de ‘R’ van ruimte
toegevoegd. Ruimtelijke investeringen en integrale
gebiedsontwikkelingen passen nu ook in het Haagse kader
voor financiële ondersteuning door het Rijk. MIRT
verkenningen en onderzoeken worden steeds vaker
uitgevoerd door BCI. Recente projecten in Brainport
Eindhoven, ArnhemNijmegen, West en MiddenBrabant,
Agrofood ZuidoostNederland getuigen hiervan.

Managing partners Marcel Michon en Paul Bleumink vatten de specifieke BCI-insteek in 5 ‘statements’
samen.
 
Afwegingskader is nodig
Ga met bestuurders en ondernemers rond de tafel en binnen een uur heb je een waslijst aan wensen en
projecten. Maar hoe kom je vervolgens tot een transparante prioritering? Wij ontwikkelden een
‘afwegingscilinder’ waarin met behulp van ‘filters’ (redeneerlijnen, parameters en berekeningen) kan



worden gekomen tot een doordachte selectie van projecten, die het meest bijdragen aan de
verwezenlijking van de gezamenlijke ambities van Rijk en regio.

Afwegingscilinder

 
Internationale bril verheldert
Veel regio’s hebben ambities die niet op iets tastbaars zijn gestoeld, zoals “onze regio moet in de top-5
van Europa staan op dit terrein”. Inzicht in de concurrentiepositie en omvang en diversiteit van
concurrerende clusters (in binnen- én buitenland) ontbreekt vaak. Een goed onderbouwde internationale
positionering maakt duidelijk wat realistisch is en wat niet. Het analyseren van topsectoren of clusters op
basis van simpele data (aantal vestigingen en werknemers) zegt weinig over internationale
concurrentiekracht en onderlinge relaties tussen bedrijven in een cluster in de regio.
 
Koppel topsectoren aan regio’s en omgekeerd
In het huidige topsectorenbeleid ontbreekt een regionale dimensie. Daarmee steekt Nederland ongunstig
af ten opzichte van veel andere landen, zo constateerde de OESO eerder dit jaar. Topsectoren worden
alleen maar ‘top’ als er massa en dichtheid ontstaat, kortom als ze (ruimtelijk) clusteren. Mede door ons
werk in het buitenland weten we veel van stimulering van topsectoren, clusters en campussen af. Dat is
voor een wervende MIRT-visie onmisbaar. We maken in Nederland nog wel eens de fout door regio’s te
gemakkelijk samen te voegen, omdat in beide regio’s bijv. de sector agro & food sterk vertegenwoordigd
is, zonder dat duidelijk is dat er sterke relaties bestaan tussen bedrijven in die regio’s. Het Planbureau
voor de Leefomgeving ziet in haar rapporten daardoor meer verbanden tussen regio’s dan die er in de
praktijk zijn. Het is overigens zeer nuttig om ondernemers uit topsectoren hun beeld te laten schetsen van
de kansen die zij zien voor hun eigen branche en of daarbij de relaties met andere bedrijven en
kennisinstellingen in de regio versterkt moeten worden.
 
Eerst E, dan R, vervolgens V en dan I
Bij veel MIRT-verkenningen start het beoogde infrastructuurproject alvast. Wij beginnen echter met een
toekomstgerichte Economische verkenning (de vraag naar het toekomstig economisch verdienvermogen
en de kracht van het vestigingsklimaat van een regio is niet zo maar uit CBS-statistieken te halen) en
bezien de Ruimtelijke voorwaarden en effecten. Dat leidt vervolgens tot Vervoerstromen van personen en
goederen, af te wikkelen via verschillende modaliteiten en multimodale knooppunten. De match tussen de
toekomstige vervoersvraag en huidige infrastructuurcapaciteit leidt tot nieuwe Infrastructuurprojecten,
waarbij het niet altijd om asfalt gaat, maar ook om intelligente infrastructuursystemen en slimme
samenwerkingsverbanden.



 
Geen gedragen projecten zonder gedegen proces 
Onze aanpak bestaat niet alleen uit contacten met overheidsambtenaren en -bestuurders. We zoeken ook
nadrukkelijk ondernemers en relevante kennis- en onderwijsinstellingen op of nodigen ze uit voor pittige
discussies. Dat scherpt de visie en de projecten en helpt ook het Rijk, regio’s en gemeenten om met een
MIRT-project écht een stap verder te komen.

Meer informatie:
Marcel Michon: tel: 024-3790222, marcel.michon@bciglobal.com  of
Paul Bleumink: tel: 024-3790222, paul.bleumink@bciglobal.com

Terug naar boven

Gebiedsmanagement: nieuwe sleutel voor waardecreatie?

Gebiedsontwikkeling vandaag de dag is vraaggericht, stelt
kwaliteit voorop, kenmerkt zich door planrealisme en erkent
duurzaamheid als drijvende kracht. Gebiedsmanagement
wordt geacht meer waardecreatie te verankeren. Is dat wel
zo?

In de discussie over brede waardecreatie maakt Buck
Consultants International onderscheid tussen verlengde
financiële waardecreatie en meervoudige waardecreatie.

Bij verlengde waardecreatie gaat het niet alleen om de grondexploitatie, maar ook om het beheer en
onderhoud van openbare ruimte, energie-exploitatie en exploitatie van gemeenschappelijke faciliteiten en
diensten. Meervoudige waardecreatie laat zien dat gebiedsontwikkeling mogelijk ook economische,
technologische, maatschappelijke (bijv. cultuurhistorie) en duurzaamheidsbaten kan hebben. BCI-
directeur René Buck: “Bij verlengde financiële waardecreatie gaat het om de zgn. total costs of ownership,
de totale vastgoed- en vastgoedgerelateerde kosten. Dat zijn allemaal euro’s. Meervoudige waardecreatie
vraagt juist aandacht voor baten, die niet in euro’s zijn uit te drukken.
 
Gebiedsmanagement 
Om zoveel mogelijk waarde te creëren is integraal denken en organiseren van groot belang.
“Gebiedsmanagement kent vele vormen. Van gezamenlijke promotie tot het vormen en bevorderen van
een community, zoals bijvoorbeeld op de Zuidas. Ook parkmanagement wordt ertoe gerekend. Een zware
vorm van gebiedsmanagement is dat alle gebouwen op een terrein in handen van één partij zijn. Dat kan
een private belegger of een publiek privaat consortium zijn”. Door te werken met een integraal
gebiedsfonds kan een belegger rekenen op een goed rendement, risicospreiding en waarde-ontwikkeling,
zo concludeert een gezamenlijke studie van Buck Consultants International en SADC (Schiphol Area
Development Company). De Technische Universiteit Delft liet eerder dit jaar zien dat in het Verenigd
Koninkrijk Cheswick Park, Bristol Harbourside and Liverpool One interessante voorbeelden zijn en in de
VS een deel van Hollywood (Los Angeles) en South Lake Union (Seattle). Het meest prominente
voorbeeld in Nederland is de High Tech Campus in Eindhoven,
een innovatiecampus die door een consortium onder leiding van
Marcel Boekhoorn (Chalet Group) voor 425 miljoen euro gekocht
werd van Philips. Op het terrein zijn inmiddels meer dan 100
bedrijven gevestigd, met bijna 10.000 werknemers.
 
Voordelen 
René Buck constateert dat verdere definiëring en afbakening van ‘echt’ gebiedsmanagement van groot
belang is. “De financiële voordelen van gebiedsmanagement, waarbij eigendom en beheer in één hand



zijn, lijken voor eindgebruikers en beleggers aanwezig. Maar in de Nederlandse context zijn er nog géén
harde bewijzen. Wij denken dat vooral voor unieke, onderscheidende locaties, met marktdynamiek en
marktdruk lange termijn-beleggers warm zullen lopen, mits van actief management ten aanzien van
diensten, kwaliteit van het gebied en mogelijk leegstand sprake is”.

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

Terug naar boven

Spoorterminalnetwerk in Nederland nog lang niet af

Jarenlang was het adagium: vrachtvervoer per spoor binnen Nederland loont niet. Het tegendeel is
echter waar. Op maar liefst vier plaatsen (Venlo, Tilburg, het Westland, SittardGeleen) is Buck
Consultants International betrokken bij railinitiatieven en  wie weet  komen er aan de (eventuele
noordtak van) de Betuweroute ook nog overslagpunten.

Bij de realisering van een (uitbreiding van een) spoorterminal zijn drie fasen te onderscheiden. De eerste
fase betreft visievorming en een eerste verkenning van goederenstromen en effecten; in de tweede fase
staan markthaalbaarheid en gedetailleerde maatschappelijke en economische effecten centraal. De
derde fase omvat financiering en implementatie. We illustreren de 3 fasen met telkens 2 BCI-opdrachten.
 
Fase 1: Visie/verkenning
Buck Consultants International onderzoekt in opdracht van onder
meer de Provincie Zuid-Holland de kansen om het vervoer per
spoor van versproducten, Greenrail verder te ontwikkelen. Paul
Bleumink, managing partner BCI: “Er is een potentie om 23
verstreinen per week te organiseren vanuit de ruime
Rotterdamse regio naar Duitsland, Italië, Spanje en
Polen/Rusland. Maar de doorlooptijden en prijzen zijn nog niet
concurrerend genoeg”. Omdat een groeiend aantal partijen de stap van weg- naar spoorvervoer wil
maken is een verdere verkenning van een werkbaar concept (welk materieel, sneller beladen van treinen,
samenwerking tussen terminals, etc.) nodig.
Het Havenbedrijf Rotterdam vroeg Buck Consultants International de economische effecten van een
mogelijke Noordtak van de Betuweroute via een quick scan in kaart te brengen. De Noordtak loopt vanaf
de Betuweroute in Zevenaar via een nieuw ‘dedicated spoor’ naar Twente en dan Duitsland in. Afhankelijk
van de te kiezen variant gaat het om ongeveer 75 kilometer nieuw spoor. Aanleg van een nieuwe
Noordtak is natuurlijk duurder dan het verbeteren van bestaand spoor (ca. 900 mln euro extra), maar de
jaarlijkse te behalen economische effecten zijn 15 tot 45 miljoen euro groter en liggen m.n. op het gebied
van sneller en betrouwbaarder goederenvervoer van en naar de haven van Rotterdam. “Daarbij komt dat
er veel minder mensen hinder ondervinden van het goederenvervoer per spoor via deze nieuwe Noordtak
dan via bestaand spoor. Lastig in euro’s uit te drukken, maar in een maatschappelijke discussie zeer
relevant”, aldus Kees Verweij, principal consultant BCI.
 

Fase 2: Markthaalbaarheid
Bij de aanleg van de Betuweroute speelde al de discussie over een
grootschalig railoverslagpunt Valburg. Dat is er tot nu toe niet gekomen,
maar nu willen enkele ondernemers toch een kleinschaliger overslagpunt
realiseren. Marktpotentie en voordelen/spin-off voor het bedrijfsleven zijn
daarbij belangrijke vragen, en de cruciale vraag is of er voldoende
bedrijvigheid in de regio is/zal komen om een dergelijke investering

rendabel te maken.



Een tweede voorbeeld is de mogelijke spoorontsluiting van VDL Nedcar in Sittard-Geleen. Jarenlang was
het bij de toenmalige Japanse automobielfabriek in Zuid-Limburg kommer en kwel, maar door de
overname door VDL en het fraaie contract met BMW om Mini’s te bouwen, staan de sterren nu veel
gunstiger. Voor m.n. de afvoer van auto’s bestaat bij VDL/BMW een voorkeur voor een nieuw aan te
leggen spoorverbinding naar het hoofdrailnet. Maar omvang, exploitatiemodel van de terminal en
inpassing in een bredere gebiedsontwikkeling moeten nog uitgewerkt worden.
 
Fase 3: Financiering en implementatie 
Eén van de onderdelen binnen de herontwikkeling van de
Tilburgse spoorzone is de ombouw van het (voormalig)
Campina-terrein tot nieuwe Railport Brabant. Versteijnen werkte
met ondersteuning van BCI een businessplan uit voor Railport
Brabant.
Trade Port Noord Venlo zoekt momenteel partijen voor de
ontwikkeling en exploitatie van een nieuw spoorterminal van vijftien hectare. De aanbesteding van het
project is onlangs in gewijzigde vorm gepubliceerd. Oorspronkelijk zou die procedure in mei al beginnen,
maar na ‘een dialoog met marktpartijen’ is de procedure opnieuw opgestart. Volgens Trade Port is er niet
gesleuteld aan de basisopzet, maar is er wel ‘een slimmere oplossing’ gevonden voor het aankomst- en
vertrekspoor van de railterminal. BCI heeft de nodige expertise ingebracht in dit proces. De spoorterminal
is gepland op het grondgebied van de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo aan de zuidzijde van de
spoorlijn Eindhoven-Venlo.

Meer informatie:
Paul Bleumink: tel: 024-3790222, paul.bleumink@bciglobal.com  of 
Kees Verweij: tel: 024-3790222, kees.verweij@bciglobal.com
 

Terug naar boven

Dubai, centrum van de bloeiende economie in MENASA

MENASA,  de geografische coalitie van het Midden
Oosten, NoordAfrika en ZuidAzië, is één van de
economisch sterkst groeiende regio’s ter wereld.
Het gebied kenmerkt zich door economische groei
die in de dubbele cijfers loopt en een groeiende
middenklasse die meer gaat consumeren.
Toegangspoort tot deze beloften: Dubai. 

De MENASA regio –inclusief India- bestaat uit meer dan 20 landen met 2,2 miljard inwoners, zo’n 30%
van de wereldbevolking. Belangrijke asset: meer dan de helft van de wereldwijde olievoorraad.
Vanuit logistiek perspectief biedt Dubai met haar zee- en luchthaven excellente regionale verbindingen,
hetgeen resulteert in lagere kosten en betere dienstverlening. De luchthaven handelt bijna 2.5 miljoen ton
luchtvracht af, dat is zo'n 40% meer dan Amsterdam Schiphol; de zeehaven van Dubai is inmiddels de
top-10 van de wereldranglijst binnen gedenderd.
 



Logistiek clusterplan
De Raad van Bestuur van de nieuwe luchthaven DWC Al
Maktoum, vroeg Buck Consultants International een strategische
visie en een logistiek clusterplan te ontwikkelen. Basisgedachte is
dat de MENASA-regio (inclusief India), economisch zo groeit dat
de regio niet meer vanuit West-Europese distributiecentra wordt
beleverd, maar vanuit een ‘eigen’ in de regio gevestigd
distributiecentrum. Dubai gooit daarbij hoge ogen. “We hebben
een gedetailleerde value propositie uitgewerkt voor 6 sectoren,
namelijk fashion retail, life sciences, goederen met beperkte
houdbaarheid, IT & telecom, olie & gas en reserveonderdelen”, aldus Eelco Dijkstra, projectleider voor
deze opdracht. Het uitbouwen van een logistiek cluster wordt met name gestimuleerd door de
toenemende vraag naar hoogwaardige logistieke en aanverwante diensten. Buck Consultants
International heeft DWC bijgestaan met gedetailleerde roadmaps, actieplannen en databases van
bedrijven die mogelijk geïnteresseerd zijn in het openen van een vestiging in Dubai.

Meer informatie: Eelco Dijkstra: tel: 024-3790222, eelco.dijkstra@bciglobal.com

 
Terug naar boven

Nieuwe agrarische machinefabriek opent in Hongarije

De in Illinois (Verenigde Staten) gevestigde producent van
agrarische machines GSI opende onlangs haar eerste
Europese fabriek. De gekozen locatie is Biatorbágy in
Hongarije, waar 125 medewerkers actief zijn in de nieuwe
fabriek. 

GSI, een wereldwijd merk van AGCO, is een toonaangevende producent van graanopslag- en
conditioneringssystemen en graandroogmachines en heeft een volledige lijn met diverse
productiemachines voor varkens en gevogelte. Thomas Welke, Senior Vice President van de Global Grain
& Protein divisie van GSI, Jason Colwell, Directeur Business Operations bij GSI Hungary Ltd. Alexander
Ivannikov, Vice President & Managing Director van GSI Europa-Africa-Midden Oosten en Zoltán Németh,
Plant Manager openden de nieuwe fabriek door middel van het doorknippen van een lint tijdens de
openingsceremonie.
 
Ondersteuning
De miljoenen-investering is gericht op de dynamische groei in de agrarische industrie in Europa, het
Midden Oosten en Afrika. Het ontwerp, de productie en distributie van graanmachines vindt vanaf nu
plaats in de nieuwe Hongaarse fabriek. Buck Consultants International ondersteunde GSI in het
locatiekeuzeproces. Tom Powers, directeur Strategie en Integratie van AGCO was BCI’s contactpersoon
“Als voormalig locatiekeuze adviseur, had ik hoge verwachtingen van Buck Consultants International toen
we ze selecteerden voor dit project. Het zeer competente, cross-functionele en geografisch
gedifferentieerde projectteam overtrof onze hoge verwachtingen. De analyse was grondig, de
methodologie klopte en alle rapportages werden tijdig gepresenteerd. Op basis van de bevindingen van
BCI was ik vol vertrouwen om onze aanbeveling voor Hongarije te presenteren aan de AGCO en GSI
management teams. We zijn zeer tevreden met onze beslissing om in Budapest te openen en ik kijk er
zeker naar uit om in de toekomst opnieuw met BCI samen te werken mocht die mogelijkheid zich
voordoen”.
 



Productie 
“Het openen van onze eerste fabriek in Europa is een belangrijke stap in
het vergroten van onze internationale aanwezigheid en het leveren van
kwalitatieve producten en betrouwbare oplossingen’ verklaart Thomas
Welke. “Toen we besloten om uit te breiden naar Europa wilden we
graag drie doelstellingen bereiken: snelheid van levering, flexibiliteit in
productontwerp en de mogelijkheid om tegemoet te komen aan
specifieke lokale klanteisen” zegt Jason Colwell. “Met onze nieuwe
productiefaciliteit in Hongarije, kunnen we deze doelstellingen allemaal
in één keer bereiken”.
 
Jason Colwell licht ook de keuze voor Hongarije toe: “De centrale locatie speelde een belangrijke rol in
onze beslissing om de fabriek in Biatorbágy te openen omdat onze belangrijkste exportmarkten zich in de
regio Rusland, Oekraïne, Hongarije en de aangrenzende landen bevinden. We kunnen nu klantspecifieke
machines leveren die lokaal ontworpen en geproduceerd zijn”. Ook de gunstige investeringscondities,
goede logistiek en infrastructuur hebben GSI geholpen om deze locatie te kiezen waarbij de lokale
arbeidsmarkt en hoogwaardige toeleveranciers nog additionele voordelen boden.
In aanvulling op het produceren van machines functioneert de nieuwe faciliteit ook als training- en
distributiecentrum voor de GSI-apparaten. Samen met de additionele 2.000 m2 kantoor- en opslagruimte,
creëert GSI Hungary Ltd. 125 banen voor ontwerp- en kwaliteitsingenieurs, diverse ondersteunende rollen
voor de logistieke- en aankoopafdelingen en vakmensen zoals CNC-operators en lassers. Het aantal
medewerkers zal waarschijnlijk nog fors stijgen, aangezien GSI verwacht haar productie in de Hongaarse
vestiging de komende 2 jaar te verdrievoudigen.

Meer informatie: Josefien Glaudemans: tel: 024-3790222, josefien.glaudemans@bciglobal.com
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Meer toekomst voor winkels dan gedacht

We kennen het verhaal allemaal nu wel: hoe meer
internetverkopen, hoe groter de winkelleegstand. Simpel, je
kunt een euro maar één keer uitgeven: òf online òf in de
winkel. Maar winkels worden steeds meer het verlengde van
de onlinewereld en omgekeerd. Het nieuwe
concurrentiewapen heet omnichannel.

Tot de dag van vandaag hebben merken en retailers een winst-
en verliesrekening per distributiekanaal, d.w.z. een  verlies- en
winstrekening voor de eigen winkels, idem voor het e-commerce
kanaal en hetzelfde voor de verkopen aan de groothandel. In de
praktijk leidt dit ertoe dat ook de logistiek per kanaal (‘silo’) is

georganiseerd. Momenteel is er echter een kentering gaande naar een retailwereld waarin de klant
centraal staat. De klant kan door middel van moderne technologie overal zijn producten kopen, kan via
verschillende distributiekanalen worden beleverd en kan ook deze producten via verschillende kanalen
retourneren. De fysieke en online wereld komen hierin samen. Voorbeeld: je bestelt 3 broeken online en
brengt er 2 in de winkel terug. Patrick Haex, managing partner BCI: “De onderliggende gedachte is dat de
klant één uniforme merk- en shoppingbeleving wil en daarin geen onderscheid maakt tussen de online- en
de brick & mortar wereld. In het Engels noemt men dit ook wel: buy everywhere, ship from everywhere
and return to everywhere”.
 



Omnichannel
Wie gaat er tegenwoordig niet met zijn smartphone naar de winkel, kijkt en vergelijkt, wil het product in de
winkel voelen en óf in de winkel kopen óf online zoeken naar de beste deal? Winkels veranderen steeds
meer in showrooms, de orderafhandeling verloopt in de winkel of via het web en de klant kan zijn product
afhalen of laten bezorgen.
Het “buy everywhere, ship from everywhere and return to everywhere” betekent dat de consument via het
web, de winkel, een tablet of een smartphone in de winkel kan kijken of de voorraad van het gewenste
artikel beschikbaar is, de order plaatsen en de keuze krijgt waar hij/zij het product opgehaald of
afgeleverd wilt hebben. Click & collect is erg populair in Europa waarbij de klant zijn producten online
bestelt en in de winkel ophaalt (vaak zonder verzendkosten), waarbij de hoopvolle gedachte van de
retailer is om zo meer traffic in de winkel te creëren en de omzet te verhogen. De concurrentiekracht van
het gebruik van de winkels ligt in het online ontsluiten van de voorraad in de winkel waardoor retailers
producten kunnen verkopen zonder deze artikelen af te hoeven prijzen, snel kunnen leveren (same day
delivery of next day delivery) tegen lage kosten en retouren via de winkels kunnen laten lopen waarbij er
een nieuwe interface is met de klant en dus ook mogelijk omzet.
 
Is omnichannel het antwoord op de pure online players? 
In America en in mindere mate in Europa hebben door de komst
van bedrijven als Amazon, Zalando en Asos de brick & mortar
retailers de afgelopen jaren met lede ogen toe moeten zien hoe
deze zgn. pure players exponentieel groeiden en marktaandeel
verwierven.
“Waar partijen zoals Amazon honderd distributiecentra bouwen
om dicht bij de klant te zijn – omdat snelheid nu eenmaal erg
belangrijk is in de online wereld - zien we dat door de omnichannel strategieën van bedrijven brick &
mortar-retailers hun winkels gebruiken als distributiecentrum en als concurrentiewapen”, zegt Haex. Het
Amerikaanse kledingwarenhuis Macy’s zegt het als volgt: “We’ve spent the last 153 years building
warehouses. We now call them stores”.
 
Integrale distributiekanalen
Cruciaal voor een omnichannel-strategie is het integreren van de kanalen – door voorraad en beschikbare
informatie te integreren en de klant een uniforme beleving van het shoppen te geven. Bedrijven zoals
Macy’s, Staples, Nordstrom, John Lewis en M&S hebben fors geïnvesteerd in hun omnichannel-aanpak.
Om omnichannel mogelijk te maken moeten vier uitdagingen worden aangepakt, aldus Patrick Haex:

seamless transparantie van orders, voorraden, retouren en één voorraadpositie onafhankelijk van
het kanaal: met andere woorden, het ontsluiten van de voorraden over de kanalen heen zodat
deze maximaal benut kan worden voor de verkoop;
snelle en accurate afhandeling van orders van zowel retail en Direct-to-Consumer: nieuw hierbij is
het verschepen van producten vanuit de winkel naar de klant;
accuraatheid van de voorraden in de winkel; winkelpersoneel moet snel het artikel vinden in de
backroom of in de winkel zelf;
verandering van de organisatie en key performance indicators inclusief bonussen: denk aan het
niet meer rapporteren per sales-kanaal, het motiveren van winkelpersoneel voor e-commerce
orders en het tegengaan van interne competitie.

Meer informatie: Patrick Haex: tel: 024-3790222, patrick.haex@bciglobal.com
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Risicoanalyse als basis voor verdere globalisering



“In directiekamers krijgen de risico’s van globalisering
onvoldoende aandacht. De discussie over onshore,
nearshore of offshore locaties is te sterk gericht op supply
chain vraagstukken en kosten. Een diepgaande analyse van
risico’s moet echter óók onderdeel van de discussie zijn”,
aldus René Buck, directeur van Buck Consultants
International. 

Buck Consultants International heeft een risicoanalysemethodiek ontwikkeld waarmee landen, regio’s en
locaties in de hele wereld op 23 soorten risicocategorieën worden beoordeeld, zo licht Stan de Caluwé,
BCI-consultant toe. Gegroepeerd naar zes categorieën gaat het om:

Politieke risico’s zoals politieke stabiliteit, politieke conflicten, religieuze & etnische spanningen.
Economische risico’s, zoals economische groei, inflatieverwachtingen en overheidsbegroting.
Financiële risico’s zijn onder andere stabiliteit van de wisselkoers (valuta), buitenlandse schulden
en kredietwaardigheid
Transparantierisico houdt verband met corruptie, bureaucratie en omkoping van ambtenaren
Juridische risico’s hebben betrekking op het verlenen van vergunningen, “red tape” en
octrooischendingen.
Tenslotte, is er het risico op natuurrampen zoals overstromingen, klimatologische rampen of
meteorologische en geofysische gebeurtenissen. 

Buck Consultants International is verheugd met de grote
belangstelling vanuit het internationale bedrijfsleven voor de
risicoanalyserapportages van BCI. “Het topmanagement erkent
het gevaar van een te Westers georiënteerde benadering. Een
diepgaande risicoanalyse van potentiële vestigingslocaties in
bijvoorbeeld Azië of Afrika is een zeer waardevolle en
realistische toevoeging aan het beslissingsproces over nieuwe
markten, fabrieken en distributiecentra”.

Meer informatie: Stan de Caluwé: tel: 070-3352227, stan.caluwe@bciglobal.com
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Carlo Peters wordt principal consultant bij BCI

Carlo Peters (50) is benoemd tot principal consultant bij BCI. Hij gaat de
advisering aan bedrijven met supply chain vraagstukken uitbreiden met
specifieke aandacht voor transportmanagement en after market sales bij
bedrijven in de industriële sector, high tech en consumer goods.
 
Carlo Peters is al ruim 7 jaar verbonden aan Buck Consultants International. “In onze
supply chain-advisering aan internationale bedrijven speelt Carlo een belangrijke rol.
Zijn kennis en ervaring worden door onze opdrachtgevers zeer gewaardeerd. In zijn
nieuwe rol als principal consultant zal hij de supply chain activiteiten van BCI, die

steeds meer alle werelddelen omvatten, actief helpen uitbouwen”, aldus drs. René Buck, directeur Buck
Consultants International.

Meer informatie: Carlo Peters: tel: 024-3790222, carlo.peters@bciglobal.com
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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.

uitschrijven | voorkeuren wijzigen 

 


