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NDL/HIDC: de organisatie
Nederland Distributieland (NDL/HIDC):
Private non-profit organisatie,
vertegenwoordigt 300 leden
(logistieke sector).
In 1987 opgericht door de
Nederlandse logistieke sector.

Taak:
Het promoten van Nederland als
‘Your logistics gateway to
Europe’ in het buitenland door
het bieden van solide advies,
praktische hulp en gerichte
matchmaking.
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Acquisitietrechter 2013 - 2014
Buitenlandreizen: 14
Seminars, round tables: 23
Bedrijfsbezoeken, conference calls buitenland: 341
Nieuwe projecten: 324 (logistiek 260, overig 64)
Matchingen: 168 projecten

Fact finding trips: 54
Landingen: 91 (logistiek 69, overig 22)
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Unique selling points …
 Logistics is an enabler!
The Netherlands offers excellent conditions to develop the European
market and create an effective European supply chain:
 Fiscal environment: fiscal representation, VAT deferment, bonded
warehousing, trade facilitating authorities
 Location: proximity to your market
 Infrastructure: leading main ports and hinterland connections

 Workforce: flexible, highly skilled, multilingual
 Experience: long history in logistics

 Knowledge: well developed logistics industry
 Outsourced solutions: all relevant players are present in The
Netherlands
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De wereld verandert

Kans of bedreiging?
•

Veranderende eisen vanuit de
klanten

•

Toenemende concurrentie vanuit
andere landen

•

Koopkrachtontwikkeling in OostEuropa

•

Harmonisatie Europese regelgeving

Toppositie behouden
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•

Concurrerend vestigingsklimaat

•

Concurrerende propositie

•

Effectieve promotie en acquisitie
Source: BCI 2013
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Europe’s most desired warehouse
locations

Source: Prologis 2014
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De logistiek verandert
Production facility
Distribution Center
Shop
Production to DC/store
Direct to customer
(Outside
Europe)

Store service

I want it all ….

Karakteristieken
•
•
•

•
•
•
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Gratis next day delivery or pick up at store
Gratis terugbrengen naar (willekeurige) winkel
Voorraad dichtbij consument belangrijk voor
snelheid
Centralisatie belangrijk voor beperking kosten
Voor elke product-marktcombinatie een andere
oplossing
Bijvoorbeeld Samsung heeft compleet andere
oplossing voor elke productgroep

… and I
want it
NOW!
Source: Buck Consultants International 2012 / NDL 2015
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De logistiek verandert
•
•

Online verkoop groeit gestaag, terwijl winkelverkoop stagneert of daalt
Dit heeft uitwerking op ruimtebeslag en werkgelegenheid in e-fulfilment
(stijgt) en traditionele retail (daalt)
Stagnatie winkelverkoop
Nederland

Groei online verkoop
Nederland
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Hybride DC’s /
E-fulfilmentcenters
Ruimtevraag
Werkgelegenheid

Traditionele
distributiecentra
Ruimtevraag

Pick up
point

Winkels

Werkgelegenheid

Consument
8

Source: BCI 2015
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DC’s bieden méér werkgelegenheid
Type DC

Personeel / m2 vloeroppervlakte

Laag volume DC (opslag)

~1 op 1,000 m2

Traditioneel DC

~1 op 500 m2

Hoog volume (retail) DC

~1 op 300 m2

E-fulfilment (piek)

~1 op 100 m2

 Een e-fulfilment center is in sterke mate geautomatiseerd, maar
ziet toch een significant hogere arbeidsbehoefte dan traditionele
DC’s
 Ruime beschikbaarheid van arbeid is dan ook een zeer
belangrijke locatiefactor voor een e-fulfilment center
 Grote, moderne e-fulfilment centers worden vaak geleid door
beschikbaarheid van arbeid en locatie
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Source: BCI 2015

Vestigingsvoorwaarden
internationale logistiek
Traditionele logistiek

E-fulfilment

Multimodale ontsluiting, transportknooppunten

Snelwegontsluiting, nabijheid parcel hub/depots,
nabijheid werknemers

Bereikbaarheid via snelweg

Bereikbaarheid via snelweg, fiets en OV (meer
personeel)

Tussen mainport en markt

Nabijheid consumenten/ parcel hubs

Samenwerking beperkt tot optimalisatie
bereikbaarheid

Meer samenwerking mogelijk mbt skills
ontwikkeling/uitwisseling, delen resources (bijv. 3D
printing); gebeurt nog weinig

De locatievoorwaarden van e-fulfilmentcentra (e-FC) zijn anders dan
voor logistieke centra:
•
•
•

Multimodaliteit is niet belangrijk, snelwegbereikbaarheid wél
Beschikbaarheid van arbeid speelt een grotere rol. Er zijn relatief
meer pickers & packers nodig, maar ook meer kantoorpersoneel
Centraliteit is minder belangrijk wanneer transport is uitbesteed aan
pakketdiensten; dan is het belangrijk om dichtbij hun depots te zitten

LET OP: veel nieuwe centers zijn hybride!
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Source: BCI 2015

Rol lokale arbeidsmarkten
•

De beschikbaarheid van arbeid is één van de belangrijkste
vestigingsfactoren. Het gaat hierbij om een aantal categorieën
werknemers:
1. Pickers & packers: vaak lager opgeleid, veel flexwerkers ivm pieken in
orderverwerking
2. Administratief & financieel: MBO(+) en HBO opgeleid
3. Contact (center) medewerkers: MBO(+) en HBO opgeleid en/of studenten,
meertalig indien bediening meerdere markten
4. IT personeel: MBO(+) en HBO opgeleid
5. Midden- en hoger kader logistiek: HBO/WO (werk- en denk niveau)
6. Creatieve functies, zoals design, fotografie, marketing, etc:
opleidingsniveau varieert
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•

Lager opgeleiden leggen bij voorkeur minder afstand af voor werk;
nabijheid van lager opgeleide bevolkingsconcentraties is daarom een
pré

•

Hoogopgeleiden en creatievelingen zijn bereid verder te reizen voor
een functie

Locatiefactoren
Locatiefactoren voor e-logistics center (van belangrijkst tot
minst belangrijk):
A. Positie tussen point of origin en afzetmarkt
B. Beschikbaarheid arbeid
C. Nabijheid van snelwegen
D. Nabijheid van pakketdiensten
E. Beschikbaarheid en kosten vastgoed
F. Afstand tot (lucht)haven
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Top ten logistics hotspots in the Netherlands
2015

1.
2.
3.

Venlo-Venray
Tilburg-Waalwijk
West-Brabant (Bergen op
Zoom-Roosendaal- MoerdijkBreda)
4.
Haven Rotterdam
5.
Regio Rivierenland (TielGeldermalsen)
6.
Oss-Veghel/Uden-Eindhoven
7.
Schiphol
8.
Arnhem-Nijmegen
9.
Haven Amsterdam
10. Maasvlakte I en II
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Source: logistiek.nl
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Een succesvolle logistieke hub:
twee pijlers
Location is a fact. Wat is wel te beïnvloeden?
A.
B.
-
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Infra en arbeid
(Beschikbaarheid van) modaliteiten, bereikbaarheid
Aanwezige logistieke dienstverleners
Grond (grote percelen)
Arbeid
Promotie
Regionaal
Nationaal
Internationaal (focus NDL)

International promotie
Rivierenland, Logistics Valley, Oost NV

Buitenlandse bedrijven in
regio
Direct

NFIA en
NDL

Indirect (80-90%)

Buitenlandse bedrijven
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Influencers
(netwerk)

Organisatie buitenlandpromotie
Topsector Logistiek

Buitenland
Promotieboard
Logistiek

Actoren Buitenlandpromotie

Projectteam Strategische
Acquisitie Logistiek
DINALOG

ROM’s

Mainports

Regio’s

Marktonderzoek

Kennisexport
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NDL

NFIA

Strategische
markt
benadering en
acquisitie

Acquisitie,
Coördinatie
en
secretariaat

Topsectoren

Agrofood

High
tech

Etc.
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Bron:Programma Buitenlandpromotie Logistiek 2014-2015

Uitgangspunten buitenlandpromotie
• Integrale aanpak
– Investeringen
– Ladingstromen
– Kennisexport

Acquisitie
ladingstromen

• Sector- en themagericht
– Relatie naar topsectoren
– Logistieke thema’s

• Cofinanciering

Acquisitie
investeringen

Export
kennis&kunde

– Vanuit bedrijfsleven

• Projectmatig
– Meerjarige werkpakketten

•

Logistieke Promotie Koffer
– Service strategische reisagenda
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Bron: Programma Buitenlandpromotie Logistiek 2014-2015

Proposities
Active
• Life Sciences& Health
• E-commerce
• Lifestyle
• Service Logistiek
In progress
• Chemicals
• High Tech
Download: www.ndl.nl/proposities/
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Holland Logistics Library
Vraagbaak/uitwisselings
platform voor informatie en
promotiematriaal voor
iedereen die logistiek
promoot

– Heldere propositie Nederland
Logistic Hub
– Proposities voor sectoren, regio’s
en thema’s geleidelijk aanvullen
– Toegankelijk voor verschillende
expertiseniveaus
– State-of-the-art applicatie
– Gebruik maken van bestaande
informatie bij NDL/HIDC,
Dinalog, mainports, regio’s,
partners
19
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Vragen?
Contact:

Stan de Caluwe
Sr. Manager Supply Chain Solutions

s.decaluwe@ndl.nl
06-30369713
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