
Nederland heeft in de loop der jaren 

een schat aan kennis opgebouwd in de 

logistiek. Sinds het voorjaar van 2013 is 

die expertise beschikbaar via een portal: 

www.kennisdclogistiek.nl. Geheel gratis. 

En dat is goed nieuws voor MKB’ers die zich 

snel willen informeren over ontwikkelingen 

in het vak of meer willen weten over een 

onderwerp. Ieder thema is transparant en 

toegankelijk geschreven. 

In 4 clicks
Nederland heeft een vermogen aan logistieke 
kennis in kas. Ondernemers kunnen hier hun 
voordeel mee doen. In tijden dat export de 
motor van de economie is, kan kennis het 
verschil maken. Alle kennis is centraal opge-
slagen, in één magazijn en vooral makkelijk 
toegankelijk. 
Zoeken wordt vinden. Het KennisDC werkt 
met een ‘vindmachine’, niet te verwarren met 
een ‘search engine’. Alle kennis en ervaring is 
overzichtelijk uitgestald en snel vindbaar op 
thema’s en trefwoorden. Met de ‘vindmachi-
ne’ sta je meteen goed voorgesorteerd. Je ziet 
direct waar welke kennis ligt.
Ondernemers hebben weinig tijd. Het Kennis-

DC is daarop ingericht en helpt ondernemers 
die gaan voor snel resultaat. In vier klikken 
zijn zij op de plaats van bestemming en 
zonder omwegen vinden zij de kennis die 
zij zoeken. 

Compact en toegankelijk
Bij het KennisDC kunnen ondernemers bij-
tanken over elk onderwerp. Denk bijvoorbeeld 
aan besparen op retouren, groene distributie 
of zendingen in binnenstedelijke gebieden. 
Andere voorbeelden zijn logistiek in zieken-
huizen, informatielogistiek, zelfdenkende 
benzinepassen en slimme magazijnstellingen. 

Je kunt het zo gek niet bedenken of het 
KennisDC Logistiek geeft antwoord. Zinnige 
antwoorden op trefwoord, thema, persoon, 
regio en datum. Elk stuk, elk artikel is kort 
en bondig en geschreven in Jip-en-Janneke-
taal: voor ondernemers door ondernemers en 
ondernemende kennisinstellingen. In no-time 
bent u op de hoogte van de nieuwste ontwik-
kelingen. 

Kennis verbreden of verdiepen kan altijd. 
Er staan verwijzingen vermeld, voorbeelden, 
‘best practices’, publicaties en (afstudeer-)
scripties. In de colofon staan de auteurs 
met naam en toenaam genoemd, inclusief 
contactgegevens. Een ondernemer heeft 

rechtstreeks toegang tot de bron: ideaal om 
samen kennis te delen.

Vertrouwelijke informatie
Het KennisDC Logistiek houdt open huis voor 
MKB’ers die op zoek zijn naar kennis. Alle 
kennis? Voor vertrouwelijke informatie geldt 
een ‘status aparte’. Enige terughoudendheid 
is wenselijk. Niemand zit te wachten op colle-
ga-ondernemers die met een goed idee aan 
de haal gaan. Er zijn drempels opgeworpen. 
Vertrouwelijke cases of business-modellen 
zijn anoniem gemaakt waardoor het bedrijf 
onherkenbaar is geworden. Een idee laat zich 

dus nooit één op één kopiëren. Maar uiter-
aard is elk bedrijf uniek en heeft uiteindelijk 
een oplossing op maat nodig.

Dagelijks verse aanvoer
Ons vak is continu in beweging en voor 
ondernemers is het belangrijk op de hoogte 
te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Het 
KennisDC Logistiek voorziet daarin. Er is 
dagelijks verse aanvoer van kennis. Onze 
vaste leveranciers zijn de zes deelnemende 
hogescholen en hun regio-partners, EVO en 
TLN. De alliantie met het Hoger Beroeps 
Onderwijs versterkt de aanvoerketen. 
Studenten en docenten van de hogescholen: 
NHTV, HAN, Fontys, HRO, HvA en Windesheim 
verdiepen zich dagelijks in de werkvloer om 
vervolgens hun bevindingen te presenteren 
via het webportaal. 
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Het eerste 
distributiecentrum 
dat kennis uitdeelt 
aan MKB’ers

Het KennisDC Logistiek is 

geworteld in de beste tradities 

van logistiek Nederland. 

Omdat tijd geld is, is ons 

distributiecentrum 24/7 open. 

U bent van harte welkom op 

www.kennisdclogistiek.nl.
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Vragen
Hoe werkt supply chain finance? Welke 
kansen biedt deze alternatieve financiering? 
En hoe laat je die mogelijkheden landen 
bij logistieke dienstverleners? Nuchtere 
ondernemers stellen vragen en willen 
antwoorden. Logisch. Want resultaten uit 
het verleden bieden geen garantie voor de 
toekomst. Maar wat als die toekomst nog 
geschreven moet worden? Michiel Steeman, 
lector aan Hogeschool Windesheim, werkt aan 
zijn proefschrift en schrijft mee. Hij vertelt 
over een keten, weliswaar in ontwikkeling, en 
het belang van een kennisplatform.

Nieuwe vormen van ketenfinanciering
Michiel Steeman: “Windesheim zit in een 
samenwerkingsverband met vijf andere 
hogescholen. En dat heeft voordelen. Juist 
als je nieuwe vormen van ketenfinanciering 
wilt ontwikkelen. Dat doen we op de 
scheidslijn van economie en logistiek. Vele 
partijen buigen zich over de mogelijkheden 
van deze nieuwe financieringsvormen: 
verladers, vervoerders, banken, IT-bedrijven, 
hogescholen en de overheid.” 

Kennis delen via het KennisDC
“Samen sta je ook sterk als je kennis wilt 
delen. Via het KennisDC kun je nieuwe 
ontwikkelingen sneller en beter naar buiten 
brengen. Met meer draagvlak. Dat leidt tot 
een andere kijk op logistieke processen. 
En tot een andere manier van ondernemen. 
Vroeger werd het vak smal aangevlogen. 
Nu gaat dat in de volle breedte. Niet 
alleen het transport komt aan de orde 
maar ook zaken als douane, planning en 
goederenstromen. Een integrale benadering. 
Daardoor kun je logistieke ketens beter 
regisseren. Ook financieel.” 

Zicht op risico’s
“De ketenrisico’s? Ook die laten zich nu beter 
in kaart brengen. Aanvankelijk gebeurde 
dat vanuit een bancair perspectief: vanuit 
cashflow en de balans. Op zich een goed 
begin. Maar daarmee ga je voorbij aan risico’s 
die veel groter zijn. Denk aan aardbevingen, 
overstromingen, stakingen en politieke 
onrust. Een logistieke keten is zo sterk als de 
zwakste schakel. Dat kun je afdekken met 
sterke partners in je keten. Zij bepalen mede 
het succes van je bedrijf.”

Kapitaal uit de keten
Zonder transport staat alles stil. Maar waar 
staat een ondernemer zonder werkkapitaal? 
Banken zijn momenteel niet zo scheutig met 
euro’s. Met name kleinere bedrijven dreigen 
de dupe te worden. Een onwenselijk situatie. 
Hoe buig je dit om? Het antwoord ligt in de 
keten: supply chain finance. 

Steeman: “Het model is dat via de 
ketenpartners kleinere partijen toegang 
kunnen krijgen tot kapitaal. 

Noem het een alternatieve financiering. 
Op deze manier kan de ene partij op de 
andere meeliften. De hele keten vaart 
er wel bij. Kleine partijen kunnen weer 
groeien terwijl grotere bedrijven de keten 
optimaliseren en hun kosten verlagen. 
De keten wint aan stabiliteit. Samenwerking 
is bijna een synoniem voor loyaliteit.”

Naar een betalingstermijn van 10 dagen
Hoeveel ballen zitten er in de bak? 
In Nederland is de bak gevuld met zo’n 
22 miljard euro aan uitstaande vorderingen. 
Maar als je pas na 90 dagen je rekening 
betaald krijgt, valt er voor kleine ondernemers 
weinig te spelen. Zeker als je alleen maar op 
prijs concurreert. 

“Dit kan anders”, zegt Steeman. “Een 
betalingstermijn van 90 dagen kun je 
terugbrengen naar bijvoorbeeld 10 dagen. 
De crux zit in het confirmeren van 
rekeningen. En dat kan binnen enkele 
dagen. Heeft de opdrachtgever de factuur 
goedgekeurd? Dan vindt er overheveling 
plaats. De bank of een partij uit de keten 
betaalt de rekening vooruit. Zij hebben met 
de confirmatie een onderpand, een garantie. 
Dat geeft ondernemers lucht. Zij krijgen weer 
ruimte om te doen waar ze goed in zijn: 
ondernemen.”

FINANCIERING UIT ONVERWACHTE HOEK

Geld moet rollen Supply chain finance is ‘hot’ in logistiek Nederland. Het is welhaast een toverspreuk 
waarop Harry Potter jaloers zou zijn geweest. Miljarden die vastzitten, kunnen nu 
losgetrokken worden. Daardoor komt een enorm kapitaal in beweging. Goed voor 
ondernemers. Maar hoe rolt dat geld hun kant uit? Toegang tot kapitaal begint met 
toegang tot kennis.

Á MICHIEL STEEMAN IS LECTOR 

 AAN HOGESCHOOL WINDESHEIM. 

 HIJ IS RESEARCHER EN WERKT BIJ 

 NYENRODE AAN ZIJN PROEFSCHRIFT.
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Breed terrein
Marian Cornelissen: “De HAN is een 
ondernemende hogeschool. Wij helpen 
ondernemers in de logistiek. Voor ieder 
vraagstuk kunnen ze bij ons terecht. Ook al 
valt die vraag op het eerste gezicht buiten 
onze kennisgebieden van food, fashion en 
zorg. Via het KennisDC zijn wij verenigd 
met collegahogescholen. De contacten zijn 
uitstekend. Doorverwijzen werkt. Evenals 
samenwerken. Zo kan een ondernemer 
uit de regio Arnhem – Nijmegen bij ons 
binnenkomen om met hulp van onze 

collega’s in Rotterdam geholpen te worden. 
Hogescholen weten elkaar te vinden. Over en 
weer. Zie ons als een oprit naar kennis, als 
een springplank voor oplossingen.”

Contact met het werkveld
Stef Weijers: “Ondernemers weten ons al 
goed te vinden, maar dat kan altijd beter. 
Daarvoor is het nodig dat wij weten wat bij 
hen leeft en dat zij weten wat wij kunnen. 
We houden regelmatig bijeenkomsten in 
de regio. Neem bijvoorbeeld de logistiek 
voor mode. Om E-commerce kunnen 

modebedrijven niet heen, maar het kost de 
ondernemer altijd veel geld. Losse zendingen 
zijn arbeidsintensief, brengen extra handling 
met zich mee en dus meer kosten. Maar de 
consument gaat er niet meer voor betalen. 
Dit kost het bedrijf marge. Hoe draai je dit 
om? Op welke ‘key performance indicatoren’ 
moet je dan sturen? Dat is iets wat we nu 
onderzoeken.”

Doorlooptijden, winst en HRM
Nog een voorbeeld uit de fashionlogistiek. 
De druk op deze sector is enorm. Tijd is geld. 

En een juiste timing kan het verschil maken 
tussen winst en verlies. Hoe ga je daar mee 
om? Hoe krijg je de juiste kleding op het 
juiste moment bij de consument? Hoe verkort 
je de doorlooptijden? 

Weijers: “Timing en planning horen 
bij elkaar. Daarmee komen we bij een 
ander aspect van het vak. Hoe plan je de 
logistiek voor de grillige consument? En 
welke eisen stelt dat bijvoorbeeld aan een 
transportplanner? Uit ons onderzoek blijkt 
dat je andere competenties nodig hebt 
dan voorheen. Goede logistieke expertise 
is een must. Maar technische kennis alleen 
is niet genoeg. Je hebt bijvoorbeeld ook 
verandermanagement nodig, en je moet 
goed kunnen communiceren. Die vereisten 
vertalen wij naar ons onderwijs en ook 
kunnen we logistici bijscholen als ze dat 

willen. Transportplanners-nieuwe-stijl 
worden klaargestoomd voor de toekomst: 
transportplanner 2.0. Maar zij niet alleen. 
Ook andere logistieke functies kunnen we 
helpen. Noem het een update. Zo krijg je 
medewerkers die morgen bij de tijd zijn.”

Het ketendenken ontketend
Cornelissen: “In een wereld die verandert 
staat de klant meer dan ooit centraal. Niet 
alleen sales denkt vanuit de klant maar ook 
logistiek. Iedereen eigenlijk. Althans, zo zou 
het moeten zijn. Hoe je mee verandert? Begin 
met anders te denken. Je wereld is namelijk 
groter dan je eigen schakel. Kijk met andere 
ogen naar de keten. Weet je wie er voor je 
zit in de keten? En wie achter je? Pas als 
je de hele keten overziet kun je samen de 
klant beter van dienst zijn. Samenwerken is 
het devies. Alleen kun je het niet. Stel jezelf 

doelen. Ga na welke resultaten je wilt behalen 
en welke collega’s je nodig hebt. Ontketen 
jezelf. Dat vraagt om bewustwording én om 
een andere manier van werken.”

Van stage naar slimme stage
Bij het KennisDC kun je niet alleen 
expertise bijtanken maar ook ideeën. 
Ideeën om bijvoorbeeld slimmer stagiaires 
in te zetten. “Het werkt eenvoudig” vertelt 
Marian Cornelissen. “Je hebt een langere 
termijnplanning nodig en een antwoord op 
de volgende vragen. Waar sta je nu? Waar wil 
je over drie jaar staan? Wat heb je daarvoor 
nodig? Het KennisDC kan dan een compleet 
traject uitzetten, met begeleiding, onderzoek 
en implementatie. Meerdere stagiaires 
nemen deel en de ene borduurt voort op het 
werk van de ander. Zo kun je projecten laten 
uitvoeren die ad hoc stages overstijgen.”

FACULTEIT ECONOMIE EN MANAGEMENT HOGESCHOOL ARNHEM NIJMEGEN

De oprit naar slimme oplossingen
Je kunt natuurlijk proberen om het wiel opnieuw uit te vinden. 
Maar krijg je zo de zaak aan het rollen? De HAN staat daarom 
op scherp voor logistieke ondernemers. Zij kunnen rekenen op 
hogeschoolwerk. Met vraaggestuurd onderzoek biedt de HAN 
logistieke expertise op het gebied van fashion, food en zorg. 

Via het KennisDC wordt die expertise uitgewisseld met collega’s 
in het land, en is de kennis toegankelijk voor logistiek Nederland. 
Stef Weijers is aan de HAN verbonden als Lector in Logistiek en 
Allianties, Marian Cornelissen als coördinator van het KennisDC. 
Zij vertellen over de ontwikkelingen in Gelderland.

Á STEF WEIJERS IS AAN DE HAN VERBONDEN 

 ALS LECTOR IN LOGISTIEK EN ALLIANTIES, 

 MARIAN CORNELISSEN ALS COÖRDINATOR 

 VAN HET KENNISDC GELDERLAND.
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