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Wat is belang van mobiliteit?

• Economische vitale en 
aantrekkelijke regio’s

• Kansen voor mensen

• Bruisend, gezond en veilig

• Waarde vastgoed

• ‘Polsstok naar markten



De toekomst

• De logistieke vraag verandert

• Nieuwe processen,
nieuwe ketens, nieuwe 
samenwerking

• Grote druk op planning en 
besturing

• Nieuwe verdienmodellen?



De klant aan het stuur:
Precisie-logistiek
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Mobiliteit groeit tot in 2050 

• Meer auto’s en meer 
kilometers

• Sterke groei trein

• Meer vracht, vooral 
internationaal 

• Na 2030 is infra te krap

+ 23-58%

+ 14-52%



CO2 productiviteit: Factor 6



De klant aan het stuur:
Precisie-logistiek



Precisie-logistiek

• Digitalisering customer ‘journey’:
Kleinere zendingen, wisselende klanten, strikte 
aflevertijden
B2C eisen straks ook in B2B

• Ketenomkering in nagenoeg alle sectoren:
Verstedelijking: minder ruimte voor transport

• Onvoorspelbaarheid is grootste marge killer



Trends in transport



Trends in distributiecentra



Nieuwe distributienetwerken

‘Personalised mobility’

Klant aan stuur

Waardevol

Schoon, stil en veilig

Lage transactiekosten

Connected

‘Slow mobility’ 

Onthaast

LZV’s

Platoons

Lage kosten

ITS
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De grote les van ‘Wie Is De Mol 2015’:
samenwerking loont

14



Onvoorspelbaarheid als margekiller
Overal Transport Effectiveness (OTE)

• Cross chain control centres:

– Operationeel: Sense and respond op basis 
van real time data

– Tactisch: Predict and prepare op basis van 
big data

– Samenwerking bij data delen

• Open, real time data: ITS-TMS

• Douane, trade compliance en trade
facilitation

• Blockchain als opvolger Internet
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Transparantie brengt nieuwe 
verdienmodellen: Q * T * P



Sociale innovatie:
Het talent van de toekomst

• Strategische samenwerking:

• Planner 2.0: operationele en 
tactische planning

• De werkvloer van de toekomst

• Experimenteren: 
train as you fight…


