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Inleiding
De succesformule voor innovatie
Bij innovatie denkt men vaak aan technologische vernieuwing. Onderzoek
wijst uit dat het succes van technologische innovaties voor 75% afhangt
van de mate waarin een organisatie in staat is de implementatie van
een nieuwe techniek te organiseren. Bepalend voor succes zijn onder
andere managementkennis, de scholing en ervaring van werknemers, de
inrichting van een bedrijf, (de interne) samenwerking en de manier van
werken. bron: Innovatie 3.0 – slimmer managen, organiseren en werken. (Volberda en Bosma

Belangrijkste tip: ga aan de slag. Blijf niet doen wat je deed, want dan krijg
je wat je kreeg. Iedere stap in de goede richting is er één.
De slimste tip: doe het samen. Want samen sta je sterker dan alleen. En
last but not least: werk volgens een logische aanpak en maak eerst een
plan. Welke stappen je kunt zetten, hoe en in welke volgorde is in dit
werkboek uitgewerkt. Het is zodanig samengesteld dat je direct aan de
slag kunt in je eigen organisatie.

2011)

Colofon
Vormgeving en illustraties: © IBC-Communicatie, Oostburg, Nederland
Inhoud & samenstelling: Patricia van Damme, in opdracht van Zeeland Connect
Met bijdragen van oa HZ University of Applied Sciences – lectoraat Supply Chain Innovation
(Thierry Verduijn), PIT Effectief Digitaliseren (Ruurd Portman), Invest in Zeeland, Impuls
Zeeland, Mobilyze (Robert Gunsing), Kennis DC Logistiek (Fred Nooijen), UWV, Portscool,

Hoe neem je zowel je organisatie als mensen mee in een verandering,
zodat je technologische investering datgene oplevert wat je ambieert?
Het antwoord is een mix van flexibel organiseren, dynamisch managen en
slimmer werken. Op papier zal niemand ontkennen dat deze elementen
essentieel zijn voor het succesvol doorvoeren van verandertrajecten. De
praktijk blijkt vaak weerbarstiger.
Met dit werkboek wil Zeeland Connect (logistieke) organisaties en
ondernemers, klein en groot, helpen een volgende stap te zetten richting
vernieuwing.

Zeeland Connect versterkt de logistiek in Zeeland. Om die reden focussen
we in dit werkboek op 3 voor de logistiek relevante thema’s:
1.
Digitalisering & Robotisering
2.
Zero Emissie Transport
3.
Sociale Innovatie
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Terugblik CEO diner Zeeland Connect 2021

“Het is een uitdaging de
gewenste verandering in gang
te zetten.”

“Welke competenties
hebben we nodig om onze
ambities waar te maken?”

“Logistieke stromen kennen
niet alleen een harde kant; we
moeten ook aandacht hebben
voor data en digitalisering.”

Zero Emissie Logistiek is zoveel meer dan enkel auto’s die
elektrisch rijden”
“Stel zowel een projectmanager als een changemanager aan met beiden een eigen focus om een
deel van de transitie aan te pakken”

“Werkt je huidige businessmodel nog of
moet je terug naar de tekentafel?”

7

Terugblik CEO diner Zeeland Connect 2021
“Ga binnen je bedrijf met
elkaar in gesprek over sociale
innovatie”
“We moeten met de gezamenlijke infrastructuur aan de
slag”

“Het is een grote open vraag waar
we over 20 jaar staan.
Wat komt er op ons af als we deze
grote transitie moeten maken?
Welke modaliteiten gaan het redden
en waar moeten wij op inzetten?”

“Er komen veel veranderingen op ons af.”

“Bedrijven zijn op zoek naar
business cases en bedrijfsmodellen
om kansen te kunnen grijpen.
Pioniers moeten mogelijkheden
krijgen en omarmd worden om
stappen te maken in de transitie”

9

Hoofdstuk 2

Aan de slag: in 5 stapppen naar een succesvolle veranderaanpak
Zeeland Connect
integrale innovatie& veranderaanpak

Je wilt je bedrijf vernieuwen en op z’n minst bij blijven bij de
ontwikkelingen die op je af komen. Digitalisering & robotisering,
energietransitie, sociale innovatie. Vernieuwen betekent veranderen.
En veranderen is lastig. Het kost veel geld, brengt onzekerheid en het
levert vaak niet op wat je ervan verwacht. Behalve veel gedoe en kosten.

Visie

Digitalisering moet je bedrijf sneller, beter en makkelijker maken. Dat lukt
vaak niet.

Missie

Richten: koers bepalen

Kernwaarden
Plannen: op koers komen

Strategie
Sociale innovatie

Tactiek

Digitalisering & robotisering
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Uitvoering

Aan de slag: in 5 stappen naar een succesvolle veranderaanpak

Energietransitie
Anders...

Aanpakken: gerichte actie

Zero emissie transport moet je bedrijf klimaatneutraal maken om straks te
kunnen voldoen aan de door de overheden gestelde eisen. Veel bedrijven
hebben geen idee waar te beginnen.
En sociale innovatie lijkt een voorwaarde om flexibel om te kunnen
(blijven) gaan met de veranderende verhoudingen op de arbeidsmarkt.
Hoe pak je dat aan?
Welk thema je ook neemt: verandertrajecten zijn lastig:
› Je bent druk met randverschijnselen, zonder de kern te verbeteren
› Je focust op technologie in plaats van meerwaarde
› Je hebt 1.000 initiatieven lopen, zonder samenhang
› Je hebt wel innovatieve ambities, maar komt niet op gang
› Je hebt een focus op klantwaarde, maar geen aandacht voor het
beter maken van het ecosysteem rond je bedrijf

The most dangerous phrase in the language is
“We’ve always done it this way”

Bron: PIT digitale transformaties (bewerking door Zeeland Connect) zie pagina 92.
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2.1. Complexiteit verdient eenvoud
Innoveren is complex. Waar er sprake is van verandering ligt weerstand
op de loer. Van medewerkers, van klanten, maar net zo goed van het
management. We zien het vaak misgaan. Zonde! De grondoorzaak van
falende verandertrajecten is het gebrek aan een heldere koers. Als de
heldere koers ontbreekt ga je zwalken. De genoemde pijnpunten zijn het
concrete gevolg daarvan. Wij gunnen elk bedrijf een gezonde toekomst
in een snel veranderende wereld. In het bijzonder de logistieke bedrijven
in Zeeland. Zodat we de sector als geheel blijvend kunnen versterken als
steunpilaar voor de Zeeuwse economische structuur.

Let op: hoewel we laagdrempelige formats aanreiken, hebben we
geenszins de illusie dat je de 5 stappen in een namiddag doorloopt.
Hoe meer tijd en aandacht je er aan besteedt, hoe beter de uiteindelijke
uitkomst zal zijn. Om dit proces te ondersteunen organiseert Zeeland
Connect diverse bijeenkomsten en sessies om samen aan de slag te gaan
met de verschillende stappen. Op die manier sta je er niet alleen voor en
kun je leren van anderen.

Daarom ontwikkelden we dit werkboek. Een mix van reeds beschikbare
managementmodellen en bewerkingen ervan – gecombineerd met de
ontwikkelingen die we op ons af zien komen en die ons dwingen na te
denken over onze koers. Dit heeft geleid tot een aanpak in 5 stappen. Per
stap wordt uitgelegd wat de bedoeling is en worden opdrachten voorzien
om deze stap direct toe te passen op jouw situatie.

Wil je een maatwerkbegeleiding voor jouw bedrijf? Neem dan contact met
ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Kijk voor de agenda op onze website: www.zeeland-connect.nl.

2.2 Succesvolle vernieuwing

2.3 Integrale Zeeland Connect
innovatie- & veranderaanpak

Voor succesvolle vernieuwing binnen je bedrijf of organisatie zijn een 3-tal
acties voorwaardelijk:
1.
Richten - koers bepalen (stappen 1en 2)
2.
Plannen - op koers komen (stap 3)
3.
Aanpakken - gerichte actie (stappen 4 en 5)

De integrale Zeeland Connect innovatie- & veranderaanpak bestaat uit
5 stappen. Deze stappen zijn niet willekeurig gekozen, maar gebaseerd
op een aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn meteen ook
situaties die je juist wilt voorkomen wanneer je met verandering aan de
slag gaat. Het zijn de faalfactoren van mislukte verandertrajecten.
› Zonder missie geen inspiratie: weinig tot geen onderscheidend
vermogen, beperkte klantloyaliteit en -vertrouwen
› Zonder visie geen richting: ongeleid projectiel; niemand weet waar
hij aan toe is, waar je voor staat en waarom ze klant bij jou moeten
zijn/worden of waarom ze voor jou zouden willen werken
› Zonder strategie geen samenhang: verlies van impact – losse
flodders, versnippering
› Zonder tactiek geen duidelijke koers: verlies van focus – mensen
haken af
› Zonder actie geen resultaat -> papieren tijgers

De meeste bedrijven slaan 1 en 2 over. Schieten direct in actie. En daar gaat
het vaak mis. Actie zonder richting en plan geeft zwalkbeleid en frustratie.
Kost bakken geld en energie en levert 0 op. Met dit werkboek bepaal je
je koers (richten). Daarna kun je bedenken wat nodig is om op koers te
komen (plannen). En als je dat weet kun je gericht actie ondernemen om
met je bedrijf te komen waar je wilt zijn.

Het laat zich raden dat met het stappenplan deze onderwerpen
aangepakt worden om falen te voorkomen.

“The entrepeneur always searches for change, responds to it,
and exploits it as an opportunity”
- Peter Drucker
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“When it comes to innovation, an ounce of execution
is worth more than a ton of theory”
Phil Mcinney
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2.4 De te nemen stappen in vogelvlucht

Zeeland Connect
integrale innovatie& veranderaanpak

Zeeland Connect
integrale innovatie& veranderaanpak
Stap 1: Visie: waarom besta je? Wat is je primaire functie / permanente opdracht?
Stap 2: Missie/kernwaarden: Wat wil je zijn? Wat wil je bereiken in de toekomst?
Waar geloof je in? Wat zijn de normen en waarden van je bedrijf of organisatie?

Missie
Kernwaarden

Plannen : op koers komen

Strategie
Sociale innovatie

Tactiek

Digitalisering & robotisering

Uitvoering

Visie

Richten: koers bepalen

Visie
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Hoofdstuk 3
Stap 1: Visie

Missie
Kernwaarden

Stap 3: Strategie: waar staan we nu en waar willen we naar toe? Wanneer zijn we
succesvol?
Energietransitie
Anders...

Plannen: op koers komen

Strategie

Plannen : op koers komen

Stap 4: Tactiek: waar zetten we op in om ons doel te bereiken?
Wat gaan we doen? Wat hebben we daarvoor nodig?
Stap 5: Uitvoering: aanpakken, zodat we komen waar we willen zijn.

Richten: koers bepalen

Sociale innovatie

Tactiek

Digitalisering & robotisering

Uitvoering

Energietransitie
Anders...

Aanpakken: gerichte actie
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WHY

WAAROM = doel/visie/missie;
datgene wat je ambieert en
anderen inspireert
Wat is je overtuiging?

Stap 1: Visie
Het definiëren van een visie is niet meteen de meest populaire
activiteit van de gemiddelde ondernemer. Toch is het, zeker in tijden
van (disruptieve) verandering, zinvol om hier bij stil te staan. Een visie,
en in het verlengde daarvan, de missie, dwingt je tot bezinning van
activiteiten.
Natuurlijk weet jij als geen ander wat je doet en voor wie. Waar het om
gaat is of anderen dat ook weten. Met anderen bedoelen we in de eerste
plaats je medewerkers. Zodat alle neuzen dezelfde kant op staan en
iedereen werkt voor hetzelfde doel. Een heldere visie en missie is een
ideaal hulpmiddel om je medewerkers te motiveren, aan te trekken en aan
je te binden. Dit komt mede omdat een heldere visie en missie je imago
bepalen voor de buitenwereld. Als jij niet in staat bent om te beschrijven
waar je voor staat, hoe moeten je klanten en potentiële medewerkers het
dan weten? Waarom zouden ze zaken met je doen? Waarom zouden ze
voor je komen werken? En hoe toets je of je nog steeds op de juiste weg
bent? Zeker wanneer er om je heen veel gebeurt is het prettig terug te
kunnen vallen op een stevige basis. Te besluiten wat je wel doet, en wat
niet. Wat wel bij je past en wat niet.

“Vision is a destination - A fixed point to which we focus all effort.
Strategy is a route - An adaptable path to get us whre we want to go”
							
							
Simon Sinek
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Waar geloof je in? Weinig bedrijven of
organisaties weten WAAROM ze doen wat ze
doen. Het WAAROM van een organisatie gaat
niet over geld verdienen. Dat is een resultaat.
WAAROM is een overtuiging, een doel, iets
doen waar je in gelooft. Het is de reden van
bestaan van je bedrijf.

WHY
Managementgoeroe Simon Sinek heeft onderzoek gedaan naar de
gemeenschappelijke factoren van succesvolle bedrijven. Wat hij ontdekte
is dat deze bedrijven niet zozeer de nadruk legden op WAT ze doen, maar
vertrekken vanuit het WAAROM ze doen wat ze doen. Wanneer je vertrekt
vanuit een WAAROM, vertrek je vanuit een overtuiging, een passie. Dit
werkt veel inspirerender en overtuigender dan werken vanuit een WAT
je doet. Simon Sinek neemt vaak Apple als voorbeeld in vergelijking met
een standaard computermerk. Maak en verkoop je enkel een computer
(wat?) of geloof je dat de combinatie van vooraanstaande technologie en
prachtig design waarde toevoegt voor de gebruiker?
Vergelijk dit met logistiek: vervoer je enkel producten van A naar B? Of
streef je er naar je klanten op een duurzame manier te ontzorgen waar
het hun logistieke uitdagingen betreft?
Waarom is een aansprekende ‘WAAROM’ belangrijk? Niet alleen om je te
onderscheiden van de concurrentie en de juiste klanten aan te trekken,
maar ook om in de huidige krappe arbeidsmarkt nieuwe medewerkers te
binden en te boeien. Een heldere en inspirerende ‘WAAROM’ geeft richting
aan de activiteiten en handelingen van je organisatie én je medewerkers
en maakt je herkenbaar en onderscheidend voor (externe) stakeholders.

WHY
HOW
WHAT

HOW
WHAT

De golden Circle
Simon Sinek

De golden Circle
Simon Sinek

WHAT

WAT = wat doe je?
Ieder bedrijf of organisatie weet wat het doet.
Dit gaat over de producten en/of diensten die je
verkoopt.
Voorbeeld: Apple, wij verkopen computers.

Voorbeeld: Apple, wij geloven dat technologie
voor iedereen toegankelijk moet zijn. Wij maken
geavanceerde technologie eenvoudig voor mensen.

HOW

Voorbeeld: Coolblue , alles voor een glimlach.

HOE = is waar je je mee
onderscheidt van anderen.
Lang niet alle bedrijven weten zo te vertellen
waarmee ze zich onderscheiden van anderen.
Wat is bijzonder aan jouw organisatie? Waarom
doen je afnemers zaken met jou en niet met je
concurrent? Waarom werken je medewerkers bij
jou en niet bij een ander? Wat maakt jou uniek?
Voorbeeld: Apple, onze producten zijn prachtig
ontworpen en gemakkelijk in gebruik.
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WEETJE

De verschillende niveaus van Simon Sinek’s Golden Circle hebben verschillende effecten in het menselijke brein. Weet je je boodschap te
brengen op het niveau van WHY en HOW dan raakt dat een snaar in je limbische brein. Dit deel van je hersenen stuurt je ‘vertrouwen’ aan en
bepaalt je gedrag en besluitvorming. Hier ontstaat het zogenaamde ‘onderbuikgevoel’, wat zwaarwegend is in vertrouwen en loyaliteit van
klanten en medewerkers.
Het ‘WAT’ niveau raakt een snaar in je neocortex. Je ratio. Dit deel van je hersenen stuurt de zintuigen aan, ruimtelijk inzicht, analytisch denken
en taal.
In de praktijk is het veel moeilijker je te onderscheiden op het WAT niveau, dan op het WAAROM en HOE niveau. In het voorbeeld van Apple: er zijn
genoeg bedrijven die computers maken (WAT). Waar ze zich in onderscheiden is op de niveau’s HOE en WAAROM. Zij doen dat zelfs in die mate
dat gebruikers bereid zijn de hogere prijs te betalen voor een Apple.

OPDRACHT 1:
Kijk naar je eigen bedrijf of organisatie (bijvoorbeeld website) en
beschrijf in maximaal 1 zin waar jullie voor staan (‘WAAROM’). Klopt
dit? Is dit inspirerend? Voor zowel klanten als je medewerkers? Raakt
dit de kern van je organisatie? Word je er enthousiast van? Is het een
antwoord op de ‘WAAROM’ vraag?

Wat levert opdracht 1 je op?
Een bewustwording van wie je als organisatie of bedrijf bent en waar je
voor staat. Bedenk dat als jij al moeite hebt om dit verhaal op te schrijven,
het voor de buitenwereld helemaal een onmogelijke opgave zal zijn te
bedenken waarvoor ze bij jou moeten zijn.
Zowel als klant als (mogelijk nieuwe) medewerker. Wil je aantrekkelijk zijn
(en blijven) voor klanten én medewerkers: zorg dan dat duidelijk is wie
je bent en waar je voor staat! Met het doorlopen van stap 1 ga je terug
naar de basis van je activiteiten van je onderneming of organisatie. Het
dwingt je om uit de dagdagelijkse hectiek te stappen, uit te zoomen en te
reflecteren waarom je ook alweer doet wat je doet.
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TIP
Lees de gevonden ‘WAAROM’ eens
voor aan je buurman/-vrouw en
check of je een snaar raakt (inspiratie)
of niet verder komt dan vertellen wie
je bent en/of wat je doet (informatie).

HOW
WHAT

WERKBLAD VISIE

De golden Circle
Simon Sinek

Welke waarde wil jij met je bedrijf of organisatie toevoegen en voor wie?
ONZE HOW:

ONZE WHY:

WHY

CANVAS

HOW
WHAT
De golden Circle
Simon Sinek

ONZE WHAT:

TIP
Sommige bedrijven zullen al een
missie en of visie vermelden op
bijvoorbeeld hun website. Check
of jullie missie of visie gaat over
WAT jullie doen (informatie) of over
WAAROM jullie doen wat je doet
(inspiratie). Wellicht zit hier een
verbeterkans

Door de waan van de dag worden we soms dusdanig geleefd dat we vergeten
waarom we de dingen doen die we doen en hoe en in welke mate deze bijdragen
aan de overtuiging die we hebben. Alleen door nu en dan afstand te nemen
van de dagelijkse hectiek, zijn we in staat het grote plaatje te blijven zien. En
alleen als we het grote plaatje overzien, ben je in staat om te beoordelen of
datgene wat je doet bijdraagt aan waar je voor staat.

TIP
Hulp nodig bij het creëren van
een inspirerende visie? Zeeland
Connect organiseert bij voldoende
belangstelling workshops rond dit
onderwerp. Kijk voor de agenda op
www.zeeland-connect.nl

WEETJE

Wist je dat heel weinig bedrijven over een echt inspirerende missie beschikken? Dit komt omdat veel bedrijven hiervoor bureaus
inhuren die weliswaar heel goed zijn in het schrijven van mooie teksten, maar niet altijd de kern van het bedrijf boven water
weten te halen. De enigen die dit echt kunnen zijn de mensen die voor en met het bedrijf werken. Wil je met je visie aan de slag
en vind je het lastig? Vraag dan gerust een externe partij om hulp, maar geef de definitie van je visie en missie niet uit handen.
Alleen een visie en missie die uit het hart van jouw bedrijf of organisatie komt is uniek en authentiek en daarmee uniek en
onderscheidend.

19

Hoofdstuk 4
Stap 2: Missie

Stap 2: Missie

Zeeland Connect
integrale innovatie& veranderaanpak

Visie

Richten: koers bepalen

Missie

Plannen: op koers komen

Strategie
Sociale innovatie

Tactiek

Digitalisering & robotisering
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Uitvoering

Energietransitie
Anders...

Wat geldt voor de visie, geldt vaak ook voor de missie. Vaak genoeg
hebben medewerkers en klanten niets met de visie en missie van een
bedrijf. Zegt dat iets over deze klanten en medewerkers? Of dekt de
visie en missie niet de lading? Helaas is het laatste meestal het geval. Ga
niet een visie of missie schrijven ‘omdat het zo hoort’. Dit is weggegooid
geld en voegt niets toe. Alleen een missie die de kern van het bedrijf
raakt zal een snaar raken bij betrokkenen en versterkend werken waar
het het imago van de onderneming betreft.
Het mag medewerkers geen enkele moeite kosten om de visie en de
missie van hun bedrijf te noemen. Simpelweg omdat dat (als het goed is
tenminste) is wat ze dagdagelijks doen en hun bed voor uitkomen. Als het
goed is komt alles wat in het bedrijf gebeurt voort uit de visie en de missie.
Indien dit niet het geval is kan er iets mis zijn met de medewerkers, maar
vaak is de gekozen visie/missie eenvoudigweg niet de juiste.

Kernwaarden

Aanpakken: gerichte actie

“When in doubt. Choose change”
- Lily Leung

De missie van een bedrijf of organisatie vertelt ook iets over de
identiteit van de onderneming. Datgene waar anderen jullie aan kunnen
herkennen. Waar jullie je mee onderscheiden. Ieder bedrijf heeft een eigen
bedrijfscultuur met eigen normen en waarden. Weet jij wat de normen
en waarden van jouw bedrijf zijn? Waar jullie voor staan? Ongeschreven
regels waar iedereen zich bij jullie aan houdt? Omdat dat bij jullie gewoon
zo ‘hoort’?

Een norm of waarde bevat de essentie van waar een bedrijf of organisatie
voor staat en geeft richting aan het handelen. Normen en waarden
vormen een baken bij de keuzes die je maakt.
Waaraan dient een norm of waarde te voldoen?
› Je bent er trots op omdat deze norm of waarde de persoonlijkheid
van je bedrijf of organisatie typeert
› Je bent bereid om deze waarde publiekelijk uit te dragen en te
verdedigen als de situatie daar om vraagt
› De (centrale) normen en waarden komen terug in verschillende
situaties, op verschillende tijdstippen en bij verschillende
gelegenheden. Ze zijn dus altijd van toepassing en worden niet
beïnvloed door de situatie waarin je je op een bepaald moment
bevindt.
› Er is sprake van een hoge mate van consistentie tussen jullie
normen en waarden en wat jullie concreet doen. Met andere
woorden: je doet in de praktijk wat je in theorie verkondigt.
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OPDRACHT 2: MISSIE / NORMEN & WAARDEN
De volgende opdracht is goed om voor jezelf te doen, maar nog beter
om met collega’s te doen. Op die manier kun je niet alleen checken
of jouw beeld overeenkomt met dat van je collega’s, maar creëer je
tegelijkertijd een stuk gezamenlijk bewustzijn waar jullie voor staan. Of
niet. In het laatste geval weet je ook meteen waar je mee aan de slag
kan.

TIP
Indien je deze oefening met je collega’s doet, doe
dan eerst de stappen 1 tot en met 3 voor jezelf,
en deel pas daarna de uitkomsten met elkaar
(stap 4 en 5). Dit om onderlinge beïnvloeding te
voorkomen.

TIP
Voel je vrij om de lijst hiernaast aan te vullen
met termen die voor jou en/of jullie bedrijf of
organisatie relevant zijn. Het lijstje is bedoeld als
hulpmiddel, en claimt niet volledig te zijn.

1. Noteer voor jezelf de 5 meest aansprekende normen en waarden.
Natuurlijk gelden ze voor jullie allemaal, maar probeer echt een keuze
te maken. Wat is naar jouw mening absoluut typerend voor jouw
bedrijf/organisatie?
2. Zet ze in volgorde van belangrijkheid.
3. Beschrijf per norm/waarde wat deze voor jou betekent.
4. Bespreek met elkaar welke normen/waarden voor jou belangrijk zijn
en wat deze voor jou betekenen.
5. Probeer samen tot de 5 belangrijkste normen/waarden te komen
voor jullie bedrijf. Koppel voorbeelden uit jullie bedrijfspraktijk aan
deze normen en waarden.
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q Openheid

TIP
Liggen de uitkomsten van deze opdracht in het
verlengde van je ‘WAAROM’ van je organisatie? Dit is een eerste belangrijke check: je wilt
tenslotte niet naar de buitenwereld een visie of
ambitie uitstralen, terwijl je in de praktijk toch
andere dingen aan het doen bent. Dit gaat ten
koste van je betrouwbaarheid en de loyaliteit
van je klanten en medewerkers.
Doe wat je zegt en zeg wat je doet! Anders weten
klanten en medewerkers niet waar ze aan toe zijn
en wordt het lastig je onderneming te leiden in de
richting die jij voor ogen hebt.

q Originaliteit

q Onafhankelijkheid

q Loslaten

q Loyaliteit

q Dankbaarheid

q Competitie

q Collegialiteit

q Betrokkenheid

q Bescheidenheid

q Betrouwbaarheid

q Behulpzaamheid

q Aandacht

q Schoonheid

q Respect

q Rechtvaardigheid

q Rationaliteit

q Plezier

q Optimisme

q Discipline

q Duidelijkheid

q Eenvoud

q Eerlijkheid

q Eigenheid

q Erkenning/waardering

q Flexibiliteit

q Geduld

q Gehoorzaamheid

q Gelijkwaardigheid

q Humor

q Integriteit

q Liefde

q Solidariteit

q Toewijding

q Tolerantie

q Veiligheid

q Verantwoordelijk

q Vertrouwen

q Vrede

q Vrijheid

q Zelfstandig

q Zinvol

q Zorgzaam

q Deskundigheid

q Duurzaamheid

q Samenwerking

q Succes

q Teamgericht

q Stabiel

q Continuïteit

q Efficiëntie

q Groei

q Klantgericht

q Kwaliteit

q Persoonlijke ontwikkeling

q Marktleiderschap

q Resultaat

q Verbetering

q Vernieuwend/innovatief q Winstgevend

q Gemak

q Ontspanning

q Rijkdom

q Stilte

q Vitaliteit/gezondheid

q Competitief

q Bescheiden

q Ondernemend

q Aansprakelijkheid

q Voortdurend leren

q Open voor verandering

q Nieuwsgierig

		
WEETJE
-

Weetje: waarden die meestal aanwezig zijn in succesvolle organisaties (bron: Leiderschap ontraadseld – Kets de Vries):
Teamgerichtheid
Eerlijkheid
Empowerment
Respect voor het individu
Klantgerichtheid

-

Concurrentiegeest / de wil om te winnen
Snelheid
Ondernemersgeest
Plezier
Aansprakelijkheid

-

Voortdurend leren
Openstaan voor verandering
Vertrouwen
Integriteit

Wat levert opdracht 2 je op?
Stap 2 brengt je terug naar de kern van je bedrijf of organisatie. Naar de
normen en waarden die het bindmiddel zijn met je collega’s, maar ook met
je klanten, leveranciers en andere stakeholders. Het is interessant om na
te gaan of intern iedereen zich kan vinden in de normen en waarden van
het bedrijf. En het geeft een team vleugels om te beseffen wat hen bindt,
waar ze trots op zijn en waar ze voor willen gaan. Dit versterkt het imago
van de onderneming, waardoor zowel potentiële nieuwe medewerkers
als klanten weten waarvoor ze bij jouw bedrijf kunnen aankloppen.

Na het uitwerken van de stappen 1 en 2 weet je waar je voor gaat en
waar je voor staat. Je koers is bepaald, de basis staat. En wanneer je
deze stappen samen met de collega’s hebt doorlopen, hebben jullie
hoogstwaarschijnlijk ook weer de neuzen dezelfde kant op gezet of in
ieder geval aandacht besteed aan wat echt belangrijk is voor jullie. Vanuit
deze basis kun je op koers komen. Tenslotte: pas als je weet waar je naar
toe wilt, kun je een route uitstippelen hoe je er denkt te komen. Maar
niet voordat we hebben gekeken waar je nu staat. Want een route zonder
vertrekpunt is lastig plannen.
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Hoofdstuk 5
Stap 3: Strategie

Stap 3: Strategie

Zeeland Connect
integrale innovatie& veranderaanpak

Visie

Richten: koers bepalen

Missie

Sociale innovatie

Tactiek

Digitalisering & robotisering
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Uitvoering

DEEL 1 WAAR STAAN WE?
Naar binnen kijken in 3 vragen:
1. Hoe werkt ons bedrijf?
2. Wat hebben we meer, of doen we beter?

DEEL 2 WAT KOMT ER OP ONS AF?
Naar buiten kijken in 3 vragen:
1. Ontwikkelingen: wat gebeurt er om ons heen?

Plannen: op koers komen

Energietransitie
Anders...

Bij stap 3 gaan we in 3 delen kijken waar we staan en waar we naar toe
willen.

3. Remmers en versnellers

WEETJE

Kernwaarden

Strategie

In stap 3 komen we op koers en gaan we de visie en missie vertalen in
een strategie. We gaan kijken waar je nu staat, zodat je op basis daarvan
kan bepalen waar je naar toe wilt. Tenslotte wil je vertrekken vanuit je
kwaliteiten, maar ook oog hebben voor wat je remt en versnelt. Dat
kunnen interne elementen zijn, of wellicht ontwikkelingen die van
buitenaf op je afkomen. Door inzicht te krijgen in de huidige situatie,
word je je meer bewust waar je aan kan werken en welke kansen je kan
benutten om succesvol invulling te geven aan je visie en je missie.

Aanpakken: gerichte actie

Wist je dat een belangrijke faalfactor van innovatie en verandertrajecten is dat
bedrijven te snel in actie schieten? Een kracht van ondernemers is vaak dat het
aanpakkers zijn. Doeners. Een valkuil is dat ze zonder plan ergens aan beginnen. Het
is om die reden dat het verstandig is de 5 stappen van deze integrale innovatieen veranderaanpak te doorlopen. Ook wanneer dit niet je meest favoriete bezigheid
is. Het zal zich later absoluut terugbetalen! Zie het als het bouwen van een huis. Je
wacht toch ook met de inrichting en begint eerst met een ontwerp? Een plan, een
bouwtekening, fundering etc. Verandermanagement is net als het bouwen van een
huis. Start met een plan en werk dat uit voordat je aan de slag gaat. En stiekem ben
je al heel hard aan de slag: met je identiteit, met de verbinding met je collega’s/
medewerkers. Door samen de basis te leggen voor de toekomst.

2. Wat zijn de ontwikkelingen ten aanzien van:
a. Digitalisering & robotisering
b. Energietransitie & zero emissie transport
c. Sociale innovatie
3. Wat verwacht de omgeving van ons?

DEEL 3 VOORUITKIJKEN
1. Waar willen we heen?

Bij ieder deel vind je opdrachten en werkbladen om concreet met het
onderdeel aan de slag te kunnen.
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TIP
Doe de opdrachten niet alleen, maar ga aan
de hand van de canvassen en werkbladen in
gesprek met je collega’s en waar mogelijk ook
externe betrokkenen (klanten, leveranciers etc.).
Als voorbereiding vult iedereen een werkblad
eerst alleen in. Ga daarna in gesprek met elkaar.
Bespreek wat iedereen heeft ingevuld. Luister
naar elkaar, praat met elkaar. Maak een gezamenlijke versie waar iedereen het mee eens is.

wat is een ‘canvas’?

Canvas is afgeleid van het Business Model Canvas. Dit is een model aan de hand
waarvan een bestaand of een te creëren bedrijfsmodel in kaart wordt gebracht. Het
helpt te beschrijven hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt.
Het Business Model Canvas bestaat uit de vier hoofdgebieden van een onderneming.
Deze zijn verdeeld in negen bouwstenen. Deze laten de logica zien van hoe een bedrijf
geld wil verdienen. De vier hoofdgebieden zijn: klanten, aanbod, infrastructuur en
financiële levensvatbaarheid.

Wat je ook voornemens bent te veranderen: het is altijd goed om bij de
basis te beginnen. Zet, bij voorkeur samen met je collega’s, nog eens
op een rijtje waar je als bedrijf of organisatie voor staat en hoe je welke
waarde toevoegt. Dat kun je natuurlijk alleen doen, maar veranderen is
op de eerste plaats een samenspel tussen jouw en je omgeving. Of dat
nu binnen je bedrijf is (je collega’s) of met externe partijen (co-creatie):
je handelt altijd in relatie tot anderen. Het is daarom het beste om deze
‘samenwerking’ in een zo vroeg mogelijk stadium op te zoeken wanneer je
een verandertraject in gaat.
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TIP
Probeer niet te veel in één keer te doen. Sommige processen vragen tijd. Doe liever één opdracht goed, dan meerdere opdrachten snel (en
oppervlakkig).

Deel 1

Waar staan we: naar binnen kijken in 3 vragen

WEETJE

DEEL 1 WAAR STAAN WE?
Naar binnen kijken in 3 vragen:
1. Hoe werkt ons bedrijf?
Opdracht 3

In dit werkboek wordt het begrip canvas breder gebruikt en verwijst naar de
modellen die voorzien zijn met behulp waarmee het eenvoudiger wordt inzichten te
verwerven en te beschrijven. Op basis hiervan wordt het makkelijker vervolgstappen
te definiëren. Er wordt onder meer gebruik gemaakt van een aangepast Business
Model Canvas. Maar ook van ‘modellen’ om andere relevante aspecten van een
bedrijf of organisatie te omschrijven.

“Innovation distinguishes between a leader and a follower”
- Steve Jobs

2. Wat hebben we meer, of doen we beter?
Opdracht 4
3. Remmers en versnellers
Opdracht 5

DEEL 2 WAT KOMT ER OP ONS AF?
DEEL 3 VOORUITKIJKEN

OPDRACHT 3: Hoe werkt ons bedrijf?
Met het invullen van het canvas ‘kern van ons bedrijf’ ontstaat een overzichtelijk
beeld van het bedrijfsmodel van de organisatie op slechts één A4. Dit model kan
gebruikt worden om binnen je bedrijf te discussiëren over dezelfde onderwerpen
omdat nu dezelfde ‘taal’ wordt gebruikt. De onderlinge relaties worden nu
duidelijk en bij wijzigingen kan het effect goed in kaart worden gebracht. Wanneer
er namelijk iets in de omgeving of in je bedrijf verandert, zal dat een effect hebben
op één of meerdere bouwstenen. Uitgaande van een verandering in één van deze
bouwstenen, kan het effect op de andere bouwstenen in kaart gebracht worden.
Op deze manier kan de organisatie nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen om
competitief te blijven en continuïteit te bieden. (bronnen: 111 Management modellen
– Marijn Mulders – Noordhoff Uitgevers, PIT Effectief digitaliseren)
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CANVAS: Kern van ons bedrijf - Toelichting

CANVAS: Kern van ons bedrijf - Werkblad

IN

ONZE TOEVOEGING

UIT

1. Orderstroom op basis waarvan
produceren of leveren wij?
› Eigen initiatief?
› Gerichte bestelling?

Wat voegen wij toe. Wat doen wij om van de
INstroom de UITstroom te maken?

1. Wat leveren wij?
› Diensten ofproducten
› In welke vorm/hoe

2. Wie zijn onze klanten?
3. Inkoop: wat kopen/huren wij in?
› Wat voor spullen?
› Wat voor mensen/functies?
› Welke diensten?

›
›
›
›
›
›
›
›
›

Werkvoorbereiding
Ontwerp
Productie
Kennis
Service
Netwerk
Coördinatie
Uitvoering
Logistiek

IN

CANVAS

ONZE TOEVOEGING

UIT

2. Welke waarde ervaren onze klanten?
Wat doet ons product of dienst voor onze
klanten?
3. Wie gebruikt ons product of dienst?
4. Welke waarde ervaren gebruikers?
› Wat doet ons product of dienst voor
gebruikers?

KOSTEN

INKOMSTEN

1. Welke soorten kosten hebben wij?

1. Hoe zijn onze inkomsten opgebouwd?

2. Waarvan zijn de kosten afhankelij?.

2. Wat is de basis van onze facturen?

KOSTEN

INKOMSTEN

3. Hoe bepalen we onze prijs?
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TIP
Ben je manager bij een grotere organisatie en
niet direct verantwoordelijk voor het geheel?
Deze opdrachten kun je ook heel goed doen
voor je afdeling!
Waak er alleen wel voor dat je ‘WAAROM’
ondersteunend is aan de overall ‘WAAROM’
van je organisatie. Is de overall ‘WAAROM’ niet
helder of bekend? Begin dan daar mee en nodig
je management uit om hiermee aan de slag te
gaan.

TIP
Ervaring leert dat Zeeuwen meester zijn in
bescheidenheid. En ja, dat siert de mens, maar
doet een kwaliteit en daarmee een bedrijf of
organisatie soms ook tekort. Zeker in een wereld
waarin bescheidenheid niet overal de norm is.
Vraag eens aan vertrouwde klanten waarom zij
klant bij je zijn en wat zij als jouw kwaliteiten
ervaren. Waarom je klanten de voorkeur geven
aan jouw producten of diensten. Of aan je
medewerkers waarom zij het leuk vinden om bij
jou te werken. Beperk je in deze oefening dus
niet tot het (veilige) management(team). Je vangt
dan meteen 2 vliegen in één klap: medewerkers
én klanten zullen het leuk vinden om betrokken
te worden in dit proces!

“Quality is when the customer returns
and the product does not”

DEEL 1 WAAR STAAN WE?
Naar binnen kijken in 3 vragen:



1. Hoe werkt ons bedrijf?
Opdracht 3
2. Wat hebben we meer, of doen we beter?
Opdracht 4
3. Remmers en versnellers
Opdracht 5

DEEL 2 WAT KOMT ER OP ONS AF?
DEEL 3 VOORUITKIJKEN
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Opdracht 4: Kwaliteiten

Wat hebben we meer of doen we beter?
Een kwaliteit is datgene waar je goed in bent en waarmee je je
onderscheidt van anderen. Bij de beschrijving van kwaliteiten ga je een
stap verder dan alleen beschrijven waarom je iets doet, maar vooral
WAT je doet en in welke mate je hierin (positief) afwijkt van anderen.
Bij deze opdracht omschrijf je je kwaliteiten. Vooral ook vergeleken met
andere partijen in de markt. Want ergens goed in zijn is tegenwoordig
al niet meer genoeg. Je wilt beter zijn dan die ander, onderscheidend.
Zodat klanten én potentiële medewerkers weten waarom jij de juiste
partner bent om zaken mee te doen. Tegelijkertijd krijg je door het
invullen van deze oefening een gevoel waar je minder goed in bent en
waar eventueel kansen liggen voor verbetering.
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CANVAS: Kwaliteiten - Toelichting
WAT WE BETER DOEN

WAT WE BETER HEBBEN

Wat doen we beter dan concurrenten?
Wat doen we anders dan concurrenten?
Wat doen wij wel wat anderen niet doen?
Waar zijn we echt goed in?

Wat hebben wij dat anderen niet hebben?

Is het de manier waarop we onze producten of diensten
leveren?
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CANVAS: Kwaliteiten- Werkblad
WAT WE BETER DOEN

CANVAS

WAT WE BETER HEBBEN

Specifieke spullen?
(Toegang tot) meer kapitaal?
Een sterk merk of reputatie?

Hoe we met klanten omgaan?

Betere of meer mensen?

Onze manier van verkoop?

Netwerk, relaties, partners?

Onze service?

Rechten, bronnen, kennis?
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“To improve is to change
To be perfect is to change often”
- Winston Churchill

DEEL 1 WAAR STAAN WE?
Naar binnen kijken in 3 vragen:



TIP
Ook hier geldt: hoe meer input je verzamelt
vanuit verschillende stakeholders hoe beter.
Heb niet de illusie dat jij alles zelf overziet, maar
gebruik de kennis en ervaring van anderen
om zo’n volledig mogelijk beeld te krijgen van
de remmers die beletten het maximale uit je
bedrijf of organisatie te halen. En de versnellers
die kansen bieden om te excelleren. Nogmaals:
mensen zullen het waarderen wanneer je hun
mening en input vraagt.

TIP
Ken je het programma ‘undercover boss’? Hoewel
wellicht wat extreem wordt hierin vaak duidelijk
dat managers niet altijd weten wat er echt op de
werkvloer gebeurt. Dat is niet erg, zolang je je
er maar van bewust bent en actief op zoek gaat
naar de werkelijkheid. Door de mensen die het
wel weten vragen te stellen en te luisteren naar
wat ze te zeggen hebben. En er vervolgens iets
mee te doen.

1. Hoe werkt ons bedrijf?
Opdracht 3



2. Wat hebben we meer, of doen we beter?

3. Remmers en versnellers
Opdracht 5

DEEL 2 WAT KOMT ER OP ONS AF?
DEEL 3 VOORUITKIJKEN
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Sociale innovatie: Invest in Zeeland
Wat is het?
Invest in Zeeland ondersteunt bedrijven die zich willen vestigen of
uitbreiden in Zeeland. Wij helpen bij alle mogelijke vragen die komen
kijken bij het ondernemen, verdere groei in Zeeland en voor het behoud
van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Wij beschikken over een groot
netwerk en hebben veel kennis in huis.

Wat is de aanleiding?
In Zeeland is het goed zaken doen. Veel bedrijven vonden hun weg al
naar de regio vanwege het gunstige economische klimaat, de relatief lage
kosten voor ondernemers, goede achterlandverbindingen via filevrije
wegen, water en spoor, de no-nonsense houding van beroepsbevolking
en het goede woon-werkklimaat. Want in Zeeland is er nog letterlijk
ruimte voor ambitie!

Wat levert het op?

Opdracht 4

›

Opdracht 5: Remmers en versnellers

Wat remt ons? Hoe kan het sneller, beter, makkelijker?
Bij deze opdracht ga je inzoomen op elementen in je bedrijfsvoering die
goed lopen (de versnellers), maar ook naar elementen die je afremmen
in het behalen van je ambities.

PROJECT

›
›
›
›

Identificeren van geschikte locaties voor de vestiging of uitbreiding
van je bedrijf
Introducties bij relevante organisaties, instanties, netwerkplatforms (zowel regionaal, nationaal als internationaal)
In kaart brengen van mogelijk geschikte lokale, regionale,
nationale of Europese subsidies
Inzicht bieden in arbeidsmarkt informatie, fiscale vraagstukken of
vergunningstrajecten
Proactief meedenken als sparringpartner

Wat kost het?
De dienstverlening van Invest in Zeeland is kosteloos en op een
vertrouwelijke basis.

Hoe doe ik mee?
Invest in Zeeland is onderdeel van de regionale ontwikkelingsmaatschappij
NV Economische Impuls Zeeland (Impuls Zeeland). Wij werken samen met
overheden, kennisinstellingen, bedrijven en partnerorganisaties. Ga naar
www.investinzeeland.com voor meer informatie over onze diensten en
voorbeelden van bedrijven die we al ondersteund hebben of neem direct
contact met ons op: 0118-724900
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CANVAS: Remmers, wat remt ons? - Toelichting

CANVAS: Remmers, wat remt ons?

2. PROCES

3. KLANT

4. MEDEWERKER

Wat zijn de belemmeringen in onze

Wat is lastig in de communicatie met de

Waarmee remmen we onze medewer-

productieprocessen?

(eind)klant?

kers?

Wat kost veel tijd of gaat vaak fout?

Wat kost veel moeite?

Waar zit frustratie?

Wat gaat onhandig?

Wat gaat hier regelmatig fout, kost veel

Wat is onhandig voor ze?

2. PROCES

CANVAS

3. KLANT

4. MEDEWERKER

energie of levert frustratie op?

Proces

Medewerker

Data

1. KETEN

›

Welke inzichten hebben we
momenteel niet?

Wat remt ons in ketenprocessen?

›

Welke gegevens willen we
graag maar hebben we niet?

ranciers, partners?

Proces

Product

Keten

In de informatie-uitwisseling met toeleve-
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Klant

›

Welke gegevens kosten veel
moeite en tijd?

›

Welke gegevens bevatten vaak
fouten?

Keten

5. PRODUCT

1. KETEN

Klant

Data

Medewerker
Product

5. PRODUCT

Wat zijn zwakke plekken in wat en hoe we
leveren?
Wat mist er aan ons product of dienst?
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CANVAS: Versnellers, hoe kan het sneller, beter en makkelijker - Toelichting
2. PROCES

3. KLANT

4. MEDEWERKER

Wat is ervoor nodig om onze werk/pro-

Wat is er nodig om onze eindklanten blijer

Wat is er nodig om onze medewerkers

ductieprocessen te verbeteren en te

te maken?

blijer te maken?

CANVAS: Versnellers, hoe kan het sneller, beter en makkelijker
2. PROCES

3. KLANT

CANVAS

4. MEDEWERKER

versnellen?

Proces
Keten

1. KETEN
Wat kan de ketenprocessen versnellen?
Wat hebben we nodig om er beter in te
zijn?
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›

Klant

Data

Medewerker

Proces

Product

Wat is er nodig om betere data
te krijgen?

Keten

5. PRODUCT

1. KETEN

Klant

Data

Medewerker
Product

5. PRODUCT

Wat is er nodig voor een beter product of
dienst?
Wat kunnen we aan ons product of dienst
toevoegen?
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Digitalisering & Robotisering: Dare2Connect

Wat leveren opdracht 3, 4 en 5 je op?
Het nog eens uitwerken van je kwaliteiten en inventariseren van je
remmers en versnellers geeft niet alleen inzicht in je sterktes, maar
ook in de kansen die er nog liggen om nog beter te worden. Of in ieder
geval bewust te zijn van je zwaktes die mogelijk kunnen leiden tot een
achterstand ten opzichte van de concurrentie. Met deze inzichten kun je
niet alleen richting je (potentiële) afnemers met een goed verhaal komen
waarvoor ze bij jou terecht kunnen, maar ook potentiële werknemers
aantrekken.
Door deze opdracht samen met zowel in- als externe relaties te doen haal
je mogelijk informatie boven tafel waarvan je je eerder niet bewust was.
Omdat anderen door een andere bril kijken dan jij. En misschien omdat je
het nooit eerder aan ze gevraagd hebt. Vind je het spannend om anderen
te betrekken? Juist dan is er werk aan de winkel! Zeeland Connect helpt je
graag op weg.
Nadat je de opdrachten 1 t/m 5 hebt gemaakt is duidelijk waarom je in
bedrijf bent (doel/ambitie), hoe je opereert (welke producten/diensten)
en hoe zich dat uit (acties). Het is een soort foto, een momentopname,
van het nu.
Natuurlijk opereer je niet in een isolement en ben je afhankelijk van
ontwikkelingen om je heen die (ongevraagd) invloed hebben op hoe jij
je bedrijf of organisatie runt. Meestal heb je geen controle over dit soort
ontwikkelingen. Het minste wat je kunt doen is je bewust te zijn van welke
ontwikkelingen mogelijke impact zullen gaan hebben op je bedrijfsvoering
en in welke mate. Zodat je kunt voorsorteren op wat er komen gaat, en
het je uiteindelijk niet ‘overkomt’. Regeren is vooruitzien, dus kijk nú om je
heen om te kunnen (blijven) regeren.
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DEEL 1 WAAR STAAN WE ?
DEEL 2 WAT KOMT ER OP ONS AF?
Naar buiten kijken in 3 vragen:
1. Ontwikkelingen: wat gebeurt er om ons heen?
opdracht 6
2. Wat zijn de ontwikkelingen ten aanzien van:
a. Digitalisering & robotisering
b. Energietransitie & zero emissie transport
c. Sociale innovatie
opdracht 7
3. Wat verwacht de omgeving van ons?
opdracht 8

DEEL 3 VOORUITKIJKEN

OPDRACHT 6:

Wat gebeurt er om ons heen? En wat betekent
dat voor jouw bedrijf/organisatie?
Gebruik de volgende canvas om te beschrijven wat er om je heen gebeurt
en welke impact dat mogelijk heeft op jouw bedrijf of organisatie. Ter
inspiratie is de visie van Zeeland Connect bijgevoegd: Van Logistiek
1.0 naar Logistiek 4.0. Daarnaast zijn een aantal (algemene) trends en
ontwikkelingen voorzien die mogelijk ook, in meer of mindere mate,
voor jou van toepassing zijn of zullen worden.

Wat is het?
Project waarbinnen een neutraal data-uitwisselings-systeem ontwikkeld
wordt wat voorziet in de volgende informatie:
›
›
›
›

Mogelijke modaliteiten in Zeeland
Vertrek-schema’s
Beschikbaarheid van containers
CO2-uitstoot per optie.

›

›

›

Wat is de aanleiding?
De logistieke markt is versnipperd met meerdere havens (Rotterdam,
Vlissingen, Antwerpen), meerdere modaliteiten en aanbieders (spoor,
weg, binnenvaart) met verschillende karakteristieken, aankomst- en
vertrekmomenten (schedules), condities en prijzen. Verladers hebben
weinig tot geen inzicht in de keten en laten het organiseren van transport
over aan expediteurs die zich specialiseren in bepaalde goederenstromen
en werken met preferred partners. Door de ondoorzichtigheid van de
logistieke markt wordt niet optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare
capaciteit van infrastructuur en van de vervoerscapaciteit op het spoor en
water. Dat genereert onnodige en ongewenste externe, maatschappelijke
effecten (emissies, geluid, ruimte).

Wat levert het op?
›

›

PROJECT

Inzicht voor verladers in de regio’s Zeeland, Vlaanderen, Brabant en
Zuid-Holland voor het aansturen en selecteren van verschillende
modaliteiten voor het transport van/naar de havens.
Inzicht voor verladers en vervoerders in betrouwbare en correcte
data gerelateerd aan container transporten, zoals onder andere:
CO2-uitstoot, vertrek/aankomst gegevens, beschikbaarheid van
ruimte en containers.
Mogelijkheid voor verladers om transporten via diverse
modaliteiten te kunnen boeken, te monitoren en data te kunnen
delen met andere partijen in de logistieke keten (terminals, deepsea rederijen, etc.)

Wat kost het?
Kosten van deelname zullen met name bestaan uit de mensuren die
nodig zijn om als projectpartner een zinvolle bijdrage te leveren aan het
beoogde projectresultaat.

Hoe doe ik mee?

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met Remco de Rijke,
projectmanager bij Impuls Zeeland (remcoderijke@impulszeeland.nl,
06 – 30566278) of Patricia van Damme, programmamanager Zeeland
Connect (patriciavandamme@zeeland-connect.nl, 06-30632651)

Overzicht van minimale randvoorwaarden voor het delen van
data gerelateerd aan container transporten van door-to-port in
een logistieke keten.
Best practices en resultaten door het toepassen van iSHARE
en eventueel OTM (open Trip model), inclusief beschrijving en
aandachtspunten voor toekomstige implementaties.
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CANVAS: Ontwikkelingen om ons heen - Toelichting

CANVAS: Ontwikkelingen om ons heen - Werkblad

Onze markt

Onze sector

Samenleving

Onze markt

Onze sector

(de bedrijven of personen die wij

(de bedrijven die vergelijkbare

› Welke maatschappelijke ontwikkelingen zien we?

(de bedrijven of personen die wij

(de bedrijven die vergelijkbare

als klant zien)

diensten leveren als wij)

› Welke sociale trends zien we?

als klant zien)

diensten leveren als wij)

› Wat zijn typische kenmerken van onze markt?

› Wat zijn typische kenmerken van onze sector?

› Waar moeten we rekening mee houden?

› Hoe ontwikkelt onze markt?

› Hoe ontwikkelt ons concurrentieveld?

› Waar zit de groei, waar zit de krimp?

› Hoe ontwikkelen onze traditionele

› Hoe ontwikkelt onze klantengroep zich?
› Hoe ontwikkelt de vraag naar onze producten/
diensten?

› Welke nieuwe producten/diensten worden in
onze markt aangeboden?

CANVAS
Samenleving

concurrenten zich?

› Komen er nieuwe concurenten bij?
› Waar komen zij vandaan?
› Wat doen zij anders dan wij?
› Wat zijn belangrijke thema’s binnen onze sector?

› Welke uitdagingen hebben onze klanten?
› Wat zijn belangrijke thema’s voor onze klanten?

Economie

Wet - en regelgeving

› Hoe ontwikkelt de economie zich?

› Welke invloed heeft wet- en regelgeving op ons, onze markt, onze sector?

› Welke invloed heeft dat op ons?

› Zijn er recente ontwikkelingen, zijn er ontwikkelingen te verwachten?

Economie

Wet - en regelgeving

› En op onze klanten?
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VAN LOGISTIEK 1.0 NAAR LOGISTIEK 4.0
Logistiek 1.0
›

Logistieke stromen door
Zeeland.

Logistiek 2.0
›
›
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Efficiënte en duurzame
groei
Nieuwe technologie in
bestaande supply chains
en processen.

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
in de (Zeeuwse) logistiek: Van Logistiek 1.0 naar Logistiek 4.0
Logistiek 3.0
›
›

Game changes in de
logistiek
Nieuwe spelers, business
modellen en autonome
deelsystemen.

Logistiek 4.0
›
›

Cyber physical systems
Geïntegreerd autonoom
logistiek systeem tenzij de
mens ingrijpt.

Door de maatschappelijke uitdagingen en de technologische
ontwikkelingen zal het logistieke landschap in de komende jaren
drastisch veranderen. De visie ‘Van Logistiek 1.0 naar Logistiek 4.0’
schetst een beeld van deze veranderingen en de aandachtspunten voor
Zeeland.

Logistiek 1.0 – Logistieke stromen door Zeeland

Logistiek 1.0 is de huidige positie van de logistiek in Zeeland en daarmee
het startpunt voor de logistieke ontwikkeling in Zeeland. In de Logistiek 1.0
benadrukken we de grootste uitdagingen om in de toekomst concurrerend
te blijven uitgaande van de huidige situatie. Grote uitdagingen voor
Logistiek Zeeland zijn de krappe arbeidsmarkt en de klimaatopgave.
Het werkeloosheidscijfer in Zeeland is al jaren laag. Logistieke bedrijven
kunnen nu al moeilijk mensen voor de logistieke operatie vinden. Het
aantrekken van de economie en de bevolkingskrimp in Zeeland brengen
meer spanning in de toch al krappe markt. Om het werk toch gedaan
te krijgen zullen bedrijven in Zeeland slimmer moeten worden en met
moderne technologie meer werk met minder mensen moeten verrichten.
Het ontwikkelen van slimmere processen en inzet van digitalisering en
robotisering vraagt ook om hoger opgeleide medewerkers op MBO en
HBO niveau en ook in andere richtingen (ICT, techniek en logistiek). De
klimaatopgave zal alle logistieke bedrijven in Nederland en dus ook in
Zeeland raken. Behalve over de doelstellingen (49% CO2-reductie in
2030) is over haalbare maatregelen om deze doelstelling te realiseren,
veel onduidelijk. Bedrijven in Zeeland hoeven hier het wiel niet zelf uit
te vinden, maar kunnen door goed samen te werken met bedrijven,
overheden en kennisinstellingen binnen en buiten de regio sneller zicht
krijgen op de meeste effectieve en kostenefficiënte maatregelen.

De uitdaging voor Zeeland is om de juiste balans te vinden tussen
aanbodgerichte maatregelen (zoals tankstations voor specifieke
brandstoffen) en vraaggerichte maatregelen waarbij samen met logistieke
ondernemers bewust voor een oplossingsrichting wordt gekozen.
Zeeland Connect zet in op een vraaggerichte aanpak omdat de logistieke
ondernemers uiteindelijk de investeringen in zero-emissie logistiek
moeten kunnen terugverdienen.

Impact en uitdagingen voor logistiek in Zeeland Logistiek 1.0:
›
›

Inzetten op digitalisering en robotisering
Vraag gestuurde ontwikkeling van Zero-Emissie Logistiek

Logistiek 2.0: Efficiënte en duurzame groei

Onder druk van maatschappelijke vraagstukken en technologische
vooruitgang wordt er in Nederland en wereldwijd continue gewerkt aan
innovaties die het logistieke systeem efficiënter, sneller en duurzamer
maken. Ondernemers en aanbieders van innovaties werken hard om deze
innovaties in bestaande ketens toe te passen. Een willekeurige greep uit
het aanbod: elektrisch vervoer (of andere energiedragers) op de weg of
in de binnenvaart, digitale vrachtbrief, slimme verkeers-regelinstallaties,
verbeterde file-informatie in planningsystemen, meer zicht op de keten
met Internet of Things, delen van informatie binnen de keten met iShare,
warehouserobots, supply chain finance oplossingen, etc.
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Het inpassen van nieuwe innovaties in logistieke ketens is een complex
vraagstuk omdat meerdere partijen betrokken zijn in een logistieke
keten en nieuwe oplossingen pas goed renderen als meerdere partijen
de oplossing adopteren. Samenwerken in innovaties blijkt dus een
belangrijke succesfactor. Zeker omdat ontwikkelingen snel gaan en het
voor bedrijven steeds lastiger wordt om al deze ontwikkelingen goed bij te
houden en precies die oplossingen te vinden die voor een bedrijf of keten
de meeste voortuitgang opleveren.

Impact en uitdagingen voor logistiek in Zeeland Logistiek 2.0:
›
›

Selecteren en toepassen van het brede scala aan innovaties die door
technologische ontwikkelingen beschikbaar komen
Samenwerken om innovatieprocessen te versnellen en om innovaties
rendabel te maken

Logistiek 3.0: Game Changes in de logistiek

Logistiek 3.0 benadrukt de ontwikkeling dat met de komst van nieuwe
technologie ook de business modellen en de verhoudingen in de
logistieke keten kunnen veranderen. Technologiebedrijven beperken
zich dan niet tot het ontwikkelen en aanbieden van technologische
producten, ze gaan deze producten en diensten zelf inzetten om de rol
van bestaande partijen in een supply chain overnemen. In e-commerce
en ontwikkeling van autonome voertuigen zijn die patronen al zichtbaar.
In e-commerce ontwikkelen grote webshops zoals Amazon, Bol.com,
Alibaba/Aliexpress, EBay zich tot platformen. Deze platformen bieden
naast een eigen assortiment ook een breed assortiment aan van kleine
webshops en worden daarmee een online winkelcentrum. Amazon biedt
daarbij voor webshops ook de complete logistieke dienstverlening en
betalingsdiensten aan: opslag in het magazijn, order picken, verzenden en
afleveren bij de klant. In Amerika en Duitsland is Amazon al zo groot dat
het zelf de fysieke aflevering van de pakketten bij consumenten efficiënt
kan organiseren en daarmee bestaande pakketdiensten buiten spel zet.
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Uber heeft aangetoond dat het mogelijk is om met een nieuw
businessmodel, moderne technologie en slimme algoritmes een complete
markt te veranderen. De taximarkt in de Verenigde Staten is compleet
veranderd en in Nederland staat die onder druk.
Met de investeringen in autonome voertuigen laat Uber ook zien welke
kant de ontwikkeling opgaat: een volledig door ICT-aangestuurde taxidienst met autonome voertuigen die 24 uur per dag ingezet kunnen
worden. Dan is de taximarkt zoals we die nu kennen verdwenen. Wat
in de taxiwereld kan zou ook goed in de logistiek kunnen gebeuren.
Uber heeft de eerste stappen in de logistiek al gezet met Uber Freight!
Uber is ook een voorbeeld van een ‘sharing concept’, waarbij verladers
en grote logistiek dienstverleners niet meer de zekerheid zoeken van
de leverbetrouwbaarheid van eigen dienstverleners of trucks, maar
vertrouwen op de cloud van beschikbare capaciteit. Ook in warehousing
ontstaan sharing concepten (o.a. Stockspots).
Een technologie waarvan verwacht wordt dat het de rollen in de keten kan
laten verschuiven is blockchain. Daarvan wordt verwacht dat ketenpartijen
die hun bestaansrecht ontlenen aan het bemiddelen tussen ketenpartijen
op basis van een informatievoorsprong op termijn door blockchain
toepassingen worden vervangen.
Impact en uitdagingen voor Logistiek Zeeland in Logistiek 3.0
› De rol van de logistiek dienstverlener verandert als netwerken
met autonome trucks het transport uitvoeren. Zeeuwse logistiek
dienstverleners dienen hun business model tijdig daarop aan te
passen om een rol van betekenis in de keten te kunnen blijven spelen.
› Rol van (e-commerce) platformen in het regisseren van logistieke
stromen
› Verandering van eigendom naar shared assets: realiseren van een
hogere benutting van bestaande resources (trucks, kades, warehouses)
› Zicht krijgen op de meerwaarde van blockchain en toepassingen
waarmee bedrijven in Zeeland het verschil kunnen maken in de voor
Zeeland belangrijke supply chains

Logistiek 4.0: Geïntegreerd autonoom logistiek systeem tenzij de
mens ingrijpt.

Wanneer gerobotiseerde en geautomatiseerde systemen in de logistiek
aan elkaar gekoppeld worden en in staat zijn om als een autonoom logistiek systeem te functioneren spreken we over Logistiek 4.0. Zendingen zijn uitgerust met een chip en bekijken zelf via welke route en met
welke vervoermiddelen ze naar hun bestemming kunnen komen. Alle
zendingen hebben gestandaardiseerde afmetingen binnen een modulair systeem, zodat overslagrobots snel en geautomatiseerd de optimale palletopbouw kunnen berekenen en uitvoeren. Uiteindelijk krijgen de
autonome vervoermiddelen in het netwerk inzicht in de totale vervoerbehoefte en kunnen snel aanpassingen gedaan worden in het netwerk
door verbindingen toe te voegen en de capaciteit op verbindingen aan
te passen. De mens is alleen nog nodig om het systeem in en bij te stellen en om problemen op te lossen die computersystemen met hun ingebouwde intelligentie niet zelf kunnen oplossen. Andere vergelijkbare
toekomstbeelden spreken over Physical Internet en het Trucking 4.0
autonomous vehicle ecosystem. Kernelementen in de visie op Logistiek
4.0 zijn: flexibele netwerken, gerobotiseerde transport en overslag, modulaire opbouw van zendingen, algoritmes en protocollen voor routing
van zendingen door het autonome netwerk, nieuwe business modellen
en samenwerking voor het inzetten van capaciteit in het netwerk en een
open ICT-platform. Technologieën als Internet of Things, Data Science en Machine Learning spelen een belangrijk rol bij het optimaliseren
van de netwerken door computers. Volgens PwC heeft de ontwikkeling
naar Logistiek 4.0 een enorme impact op de transport kosten. Door inzet van autonoom transport en betere benutting van beschikbare capaciteit dalen de transportkosten met 50%. PwC verwacht ook verandering
in de business modellen van truck OEMs en logistiek dienstverleners.
Wanneer techbedrijven hun producten als een logistieke dienst in plaats
van een technologieproduct gaan aanbieden, verdringen zij de traditionele markt van trucks en logistieke diensten. Einreid, ontwikkelaar van autonome trucks, heeft al aangegeven niet de truck, maar transportcapaciteit
als product aan te gaan bieden.

Impact en uitdagingen voor logistiek in Zeeland Logistiek 4.0

Transportkosten gaan hard omlaag: bedrijven in Zeeland moeten
mee in de ontwikkeling van autonome transportnetwerken om op dat
prijspeil te kunnen blijven concurreren
› De rol van de logistiek dienstverlener verandert als netwerken met
autonome trucks het transport uitvoeren. Zeeuwse logistiek dienstverleners dienen hun business model tijdig daarop aan te passen om
een rol van betekenis in de keten te kunnen blijven spelen.
› Ontwikkeling van Zeeuwse autonome knooppunten en aansluiting op
het autonome netwerk in Nederland en Europa.
De geschetste visie is een combinatie van ontwikkelingen en mogelijke
scenario’s die door verschillende experts en wetenschappers in de
logistiek zijn geschetst. Of de logistiek zich werkelijk volgens dit pad zal
gaan ontwikkelen en in dit tempo laat zich moeilijk voorspellen. Daarom is
de visie geen stappenplan of een eenduidige waarheid die dient te worden
gevolgd om voorbereid te zijn op de toekomst. Bijvoorbeeld: de geschetste
fases zijn niet strikt te scheiden, maar leggen nadruk op het karakter van de
verandering. Ze bestaan dus ook naast elkaar en lopen vloeiend in elkaar
over. De technologie van Logistiek 2.0 bestaat grotendeels al maar zijn
soms nog maar beperkt getest of toegepast binnen de logistiek. De stap
van logistiek 2.0 naar 3.0 is fundamenteler van aard. De technologieën
en concepten kunnen al wel bekend of in ontwikkeling zijn, maar het is
vooral belangrijk om te herkennen of deze technologieën en concepten
zich gaan manifesteren als ‘game changers’.
›

De visie is daarom een manier om alle stakeholders in de logistiek in Zeeland
bewust te maken dat het optreden van structurele veranderingen binnen
de logistiek in de komende jaren reëel is en dat de er ingrijpende kansen
en consequenties kunnen ontstaan voor bedrijven en voor de Zeeuwse
economie. Elk bedrijf, overheid en of kennisinstelling zal de afweging
moeten maken welke kansen dat zijn en welke noodzakelijke stappen
gezet moeten worden om concurrerend te blijven en bestaansrecht te
behouden. Sommige bedrijven zijn dermate innovatief dat ze in korte
tijd processen of projecten kunnen starten die ze naar logistiek 2.0 of 3.0
brengt. Andere, kleinere bedrijven zullen op korte termijn wellicht alleen in
staat zijn om huidige uitdagingen aan te pakken en pas later de capaciteit
hebben om de ‘grote stap voorwaarts’ te maken. De game changers zullen
vervolgens de vertaalslag maken naar complete autonome logistieke
systemen (logistiek 4.0).
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Naast bovengenoemde ontwikkeling van Logistiek 1.0 naar Logistiek
4.0 zien we onderstaande ontwikkelingen nu in de logistieke SECTOR
gebeuren.
Dynamisch prijsbeleid – online webshops lijken de laatste jaren steeds
meer met elkaar te concurreren als het aankomt op het afleveren van
pakketten. Een zo laat mogelijk geplaatste bestelling moet de dag erna
zo vroeg mogelijk worden bezorgd. Dit zijn lastige eisen waardoor medewerkers meer en zelfs ’s nachts moeten werken. En dan niet te vergeten
de drukste tijden van het jaar zoals Kerst waarbij zoveel wordt besteld
dat bedrijven met de handen in het haar zitten. Als oplossing is hiervoor
een dynamisch prijsbeleid opgesteld. Bedrijven kunnen hun prijs daardoor aanpassen aan de hand van het seizoen en (moment) van de dag. De
bestelling kan daarbij bijvoorbeeld nog steeds de volgende dag al worden
bezorgd, alleen betaalt de klant daar een meerpijs voor. De klanten die en
snelle bezorging minder belangrijk vinden, zullen hun pakket daarom op
voordelige momenten laten leveren.
Ketenverkorting door E-commerce en the last mile – als gevolg van
e-commerce is ketenverkorting, doordat producten niet meer via winkels
hoeven worden verkocht, mogelijk geworden. Webshops spelen hier handig op in en vooral de grote spelers nemen in toenemende mate de logistiek weer in eigen hand.
Netwerken en online platformen – de komst van internet of things en
mobiel internet hebben interconnectiviteit mogelijk gemaakt. De klassieke supply chain, waarbij het gaat om standaard goederenstromen tussen
verlader (fabrikant/producent) en ontvanger (groothandel en detailhandel), wordt vervangen door een netwerk waarin iedereen namens iedereen kan optreden in de keten.
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Focus op efficiency in de logistieke keten – de markt na de (corona)
crisis en de recessie vragen om continue verbeteringen door de toegenomen dynamiek en volatiliteit. Met de terugkeer van volumes in de 2e helft
van 2021 komt niet automatisch prijsherstel tot stand en zijn rendementen dus sterk afhankelijk van de operationele efficiency van de inzet van
mensen en middelen.

De verwachting is dat de grens tussen de particuliere en zakelijke markt
steeds meer zal vervagen. Voor de (thuis)bezorging kunnen andere partijen dan de professioenele spelers worden ingeschakeld. Zij maken gebruik
van algoritmen, internet en slimme ICT-toepassingen om direct een transportbehoefte aan op dat moemnt en ter plekke beschikbare mobitliteit
te koppelen.

Robotisering – steeds vaker worden robots ingezet in warehouses om
24/7 goederen te verzamelen en goederen zelfs te bezorgen via drones of
bezorgrobots. Dit biedt niet alleen perspectief voor personeelstekorten,
maar ook efficiencywinst en grotere betrouwbaarheid. Momenteel zien
we dat grote supermarktketens zoals Albert Heijn en Spar al gebruikmaken van geautomatiseerde distributiecentra.

Risico management – de toenemende (cyber)criminaliteit dwingt ondernemers tot actief risico beheer om je bedrijf én medewerkers bewust
te maken van nieuwe risico’s. Denk na over de kwetsbaarheden. Ben je
in staat om adequaat op een incident te reageren? Wat kan er misgaan?
Maak een risicoanalyse in samenhang met beheersmaatregelen. Een verzekering kan een zinvolle aanvulling zijn.

Beschikbaarheid logistiek vastgoed – door corona zijn bedrijven zich
bewuster gewodren van de kwetsbaarheid van hun logistieke ketens.
Hierdoor willen zij niet meer alleen in Azië voorraad hebben, maar ook in
Europa. Hierdoor ontstaat druk op het beschikbare logistieke vastgoed.

Discruptieve businessmodellen - branchevreemde bedrijven met hun
innovatieve businessmodellen zetten de markt naar hun hand en veranderen ‘de regels van het spel’. Dit betekent voor bestaande spelers dat het
noodzakelijk wordt focus te ontwikkelen op een innovatieve cultuur en
nog dichter op de wereld van de klant te gaan zitten, om zo marktontwikkelingen in kansen om te zetten.

Toenemend belang van retourlogistiek – een ontwikkeling die rechtstreeks verbonden is aan de opkomst van e-commerce is het toenemend
belang van retourlogistiek. Voorheen betrof het voornamelijk het mee terug nemen van verpakkingsmateriaal (dozen, fust) of ladingdragers (pallets). Inmiddels wordt retourlogistiek, ook wel reverse logistics, veel breder omschreven.
Versmelten goederenvervoer en personenvervoer – de komst van
internet of things en mobiel internet hebben interconnectiviteit mogelijk
gemaakt. Onder invloed van de corona crisis zal deze trend zich versterkt
doorzetten. De klassieke supply chain, waarbij het gaat om standaard
goederenstromen tussen verlader (fabrikant/producent) en ontvanger
(groothandel en detailhandel), worden vervangen door een netwerk
waarin iedereen namens iedereen kan optreden in de keten. Alle beschikbare capaciteit, zowel particulier als zakelijk (alles en iedereen) zal worden
gebruikt om de goederen bij de consument te krijgen (Al lto Consumer).
Elk product vindt zijn eigen weg naar de uiteindelijke klant.

Digitalisering – Digitalisering elimineert het handmatig invoeren van gegevens in de bedrijfssystemen. Als de invoering geautomatiseerd wordt,
zijn er geen onduidelijkheden over vergeten orders of over onbetaalde
facturen. Over het algemeen resulteert deze digitalisering in een verbetering van de samenwerking tussen schakels. De integratie van digitalisering
zorgt voor overzicht en inzicht, waardoor de kans op fouten is verkleind.
Digitale processen veranderen de logistieke sector in een snel tempo. De
digitale vrachtbrief, gedeelde platforms voor het matchen van ladingen
en e-commerce worden gemeengoed. Op deze wijze krijgen bedrijven
meer inzicht in goederenstromen en kunnen administratieve processen
worden versneld. Daarnaast biedt truck platooning op basis van digitale
communicatiesystemen tijd- en efficiencywinst.
Data als asset – de bewustwording groeit dat data belangrijk wordt en is
voor het verbeteren van de beladingsgraad en de processen. Vertouwen
en veiligheid van data spelen een sleutelrol bij eht bereiken van optimale consolidatie. iShare of blockchain kunnen het vertrouwen vergroten.
Logistieke dienstverleners dienen uit bestaande data een beter beeld te
krijgen om het proces zo efficiënt mogelijk in te richten.

Autonoom transport - zelfrijdend vervoer zoals autonome trucks en
vaartuigen gaan een grotere rol spelen in de logistiek. Met de introductie
van de Volvo Vera en de Gouwenaar 2 zijn de eerste pilots met autonoom
transport al begonnen. Met name op vaste corridors biedt dit perspectief.
Autonome voer- en vaartuigen brengen aanzienlijke efficiencywinst en
mitigeren het tekort aan chauffeurs en binnenvaartschippers.
Synchromodaal transport - inzicht in goederenstromen is van groot
belang. Hierdoor kan namelijk ook de juiste vervoersmodaliteit worden
gekozen, afhankelijk van volumes en soorten lading. Het bundelen van
informatie, zodat een bedrijf die een lading naar Hongarije verzendt weet
dat een ander bedrijf een lading vanuit dat land ontvangt, kan er toe leiden dat bedrijven van elkaars laadruimte gebruikmaken. Hiervoor is het
platform iShare opgericht. Met dit systeem kunnen bedrijven real-time
data uitwisselen over goederenstromen. Tenslotte speelt mee dat er nieuwe circulaire goederenstromen ontstaan, en het transport van bulkstoffen zoals olie en kolen zal afnemen.
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Elektrische stadslogistiek - de huidige trend naar schoon stadsvervoer,
toegenomen verkeersdruk en milieuzones luiden een transitie naar elektrisch stedelijke logistiek in. Vanwege veiligheid, vervuiling en congestie
zullen vrachtwagens vaker geweerd worden en ontstaat er behoefte aan
schone stadsdistributie door middel van kleine elektrische trucks. Laadinfrastructuur wordt uitgebreid waardoor er extra capaciteit is om deze
voertuigen in de steden van stroom te voorzien.
Internet of things – in de toekomst zal de sector getransformeerd worden door de connectiviteit van allerlei soorten machines en apparaten.
Machines kunnen voorraden bijhouden, plannen en zelfstandig doorgeven aan leveranciers dat ze door hun voorraad zijn. Op die manier wordt
een order van begin tot eind digitaal verwerkt en zullen er minder menselijke handelingen nodig zijn. Dit levert tijds- en efficiencywinst op. Deze
apparaten zullen netwerken vormen en onderling communiceren.
Blockchain - het gebruik van blockchain is een van de grootste overstappen in de logistiek. Blockchain omvat een open, uniform netwerk waarin
transacties worden bijgehouden en zo de gehele logistieke keten kan worden geoptimaliseerd. Elke keer als een transactie wijzigt worden de data
aangepast. Data worden veilig en controleerbaar opgeslagen omdat ze
versleuteld worden gelinkt aan gerelateerde bestanden. Door blockchain
kunnen onder andere betalingen sneller worden verwerkt en orders sneller afgehandeld. Wel geldt dat blockchain meer potentie heeft naarmate
er meer partijen aan deelnemen.
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Artificial intelligence en machine learning - kunstmatige intelligentie en machine learning gaan tenslotte zelfdenkende logistieke systemen
vormen. Van de orderpicking tot de uiteindelijke bezorging zal van robots
en slimme machines gebruik worden gemaakt. Geautomatiseerde bestellingen, slimme transportplanningen, robots in warehouses en zelfrijdende bezorgvoertuigen zorgen ervoor dat efficiency gemaximaliseerd wordt
en veel minder personeel nodig is. Cruciaal is dat machines en robots het
vermogen zullen hebben om zelf problemen op te lossen en met algoritmes bestaande systemen nog efficiënter maken.

Ontwikkelingen die zich op het niveau van de SAMENLEVING manifesteren zijn onder meer de volgende:
Versnelling van trends – nieuwe spelers snappen veelal de toegevoegde waarde van technologie en digitalisering. Bestaande spelers hebben
geen andere keuze dan mee te bewegen of blijven achter. Daarbij staan
we op een keerpunt in de transitie naar een duurzame economie. Nú is
het moment om economie en klimaat samen op te pakken. Duurzame
initiatieven, ook binnen Transport & Logistiek, lijken te versnellen.
Globaal versus lokaal – toen tijdens corona wereldwijd steeds meer
landen op slot gingen, bleek hoe kwetsbaar globalisatie ons maakt. De
zwakke schakels in de supply chain werden (pijnlijk) zichtbaar. Hoe kunnen deze zwakke schakels versterkt worden? Zeker in combinatie met de
duurzame trend wordt de roep om lokaal geproduceerde goederen alleen
maar groter.

Klimaatopgave en verduurzaming van de logistiek - Er ligt een grote
maatschappelijke opgave op het gebied van klimaat en energietransitie.
Het verdrag van Parijs en een landelijk Klimaatakkoord verplichten het
terugdringen van emissies. In 2050 moet de logistieke sector vrijwel energieneutraal opereren en in 2030 een halvering van de huidige uitstoot
worden bereikt (TLN). Naar verwachting zullen elektrische trucks zoals
de Tesla Semi snel hun intrede doen en het gebruik van LNG-trucks en
vaartuigen toenemen. Ook biobrandstoffen kunnen hierbij een rol spelen.
Daarnaast zijn digitale innovaties een uitkomst. Efficiënte goederenstromen zorgen ervoor dat er minder ritten nodig zijn; via het Lean & Green
offroad-initiatief bestaat er al een app waarmee verladers en vervoerders
ladingen kunnen afstemmen.
Digitalisering en nieuwe technologieën – dankzij het huidige digitale
tijdperk verandert de maatschappij razendsnel. Het is voor logistieke bedrijven daarom onoverkomelijk om hierin mee te groeien. Het ontwikkelen van nieuwe technologieën en software moet voorop komen te staan,
willen bedrijven hun hoofd boven water kunnen houden. De waarde die
een bedrijf levert, wordt namelijk voor een steeds groter deel bepaald
door je technologie en software. Het is daarom ook niet gek dat er de afgelopen jaren zoveel nieuwe technologieën bij zijn gekomen. Denk maar
aan de zelfrijdende auto’s, drones en robots.
Tekort aan personeel – hoewel de teokomst er voor de logistieke sector
positief uitziet, is helaas ook sprake van een krapte op de arbeidsmarkt.
Dit heeft onder andere te maken met de vergrijzing, de economische
groei en een lagere instroom vanuit het onderwijs. Bij steeds meer bedrijven zien we dat dit een aanzielijk probleem begint te worden, aangezien
er belemmeringen worden ondervonden in de bedrijfsvoering door eht
personeelstekort. Logistieke bedrijven zullen sociaal moeten innoveren.
Onder andere door te investeren in opleidingen en cursussen en de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker te maken, willen ze het personeelsprobleem te boven komen.

Zero emissie zones en stadslogistiek – in 2025 dienen 30 tot 40 gemeenten voor stadslogistiek een binnenstedelijke zero emissie zone te
hanteren. De transitie van diesel naar elektrisch heeft veel tijd en geld
nodig. Maar doe je als ondernemer niks, dan kom je straks niet meer bij
je klanten. Wacht dus niet af tot 2025, maar ga nu al aan de slag met wat
er wel al mogelijk is ten aanzien van het verduurzamen van je bedrijfsprocessen.
Redesign jobs met technologie – bestaande banen zullen getransformeerd worden door de technologie. Het belang van logistieke training
groeit, zodat werknemers het herontwerp van de huidige banen kunnen
uitoefenen. Medewerkers moeten technologiebeheer aanleren om mee
te gaan met de veranderingen.
Schaarse ruimte - er liggen duidelijke maatschappelijke opgaven op
het gebied van ruimte en energietransitie. Ruimte is beperkt en wegen
en spoorlijnen kunnen niet ongebreideld groeien. Enerzijds bestaat er
een spanningsveld tussen woongenot en natuurbehoud, en anderzijds
de vraag naar nieuwe infrastructuur. Klimaatverandering zorgt voor een
maatschappelijke omwenteling naar duurzame energie en circulaire productie, waar het gehele bedrijfsleven rekening mee moet houden conform Europese wetgeving.
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Ten aanzien van de ECONOMIE zie je onder meer de volgende ontwikkelingen die van invloed zouden kunnen zijn op jouw toekomstige
bedrijfsvoering:
›

›

›

52

Deel- en platformeconomie – in de toekomst zal er steeds meer
gebruik worden gemaakt van online platforms. Door de inzet wordt
vraag en aanbod bij elkaar gebracht, waardoor er transparantie ontstaat en vertrouwen. Door de digitalisering kunnen partijen die via
een online platform werken onderling drempelloos data delen. Tevens wordt in een deeleconomie verwacht dat bedrijven en particulieren producten delen met elkaar. De uitdaging ligt daar waar bedrijven
zware machines gaan delen – in dat geval zal hier een efficiënte logistieke infrastructuur voor ontworpen dienen te worden.
Circulaire economie – de transitie naar circulaire economie biedt
veel kansen voor de logistieke sector, ook in het aantal banen. Individuele producenten willen in toenemende mate in de toekomst hun
eigen componenten retour krijgen, zodat ze deze kunnen verwerken
in nieuwe producten. Door circulaire economie worden er nieuwe
werkzaamheden ontplooid, zoals o.a. het uitvoeren van hetuitpakken
van retourstromen.
(Logistieke) uitdagingen in Zeeland: economische groei, krimp in
bevolking en krapte arbeidsmarkt: op dit moment is er een groot tekort aan logistiek personeel, met name in Zeeland. Er is vraag naar
chauffeurs en orderpickers, maar door innovaties ook toenemende
vraag naar hoogopgeleid logistiek personeel en ICT’ers. Niet alle vacatures kunnen worden vervuld, waardoor de druk op de markt alleen
maar toeneemt en alternatieven moeten worden gevonden.

Waar het WET EN REGELGEVING betreft hebben onderstaande ontwikkelingen mogelijk invloed op jouw bedrijf.
›
›
›

Veiligheid
Onduidelijkheid over aanschafsubsidie e-trucks.
Milieu- eisen en plannen rond zero-emissie zones.

›

Wetsvoorstel vrachtwagenheffing – vrachtwagens op de Nederlandse snelwegen gaan naar verwachting in de loop van 2026 een
vrachtwagenheffing per kilometer betalen. Op die manier betalen
vrachtwagens uit binnen- en buitenland voor het gebruik van de weg.
Met de opbrengst van deheffing wordt geinvesteerd in verduurzaming en innvatie in de vervoerssector. Deze maatregelen richting zich
op elektrisch aangedreven vrachtwagens, het gebruik van hernieuwbare brandstoffen, vermindering van het aantal vervoerskilometers.

›

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) - op 21 april
2021 publiceerde de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), in overeenstemming met de toezegging die is gedaan in het kader van de Europese Green Deal. De CSRD
houdt een wijziging in van de bestaande EU-richtlijn niet-financiële informatie (NFI) en brengt aanzienlijk strengere rapportageverplichtingen met zich mee voor de bedrijven die binnen het toepassingsgebied
vallen. De voorgestelde richtlijn zal leiden tot een enorme toename
van het aantal bedrijven dat moet voldoen aan de EU-vereisten voor
duurzaamheidsverslaggeving. De NFI zoals die momenteel van kracht
is voor verslaggeving over duurzaamheidsinformatie heeft betrekking
op ongeveer 11.700 bedrijven en concerns in de hele EU. Als gevolg
van invoering van de CSRD zal het aantal bedrijven dat moet voldoen
aan de EU-vereisten voor duurzaamheidsverslaggeving naar verwachting stijgen tot ongeveer 49.000.
Dit brengt voor de betreffende bedrijven aanzienlijke veranderingen
en mogelijke uitdagingen met zich mee. Wij zijn van mening dat bedrijven nu al moeten beginnen met de voorbereidingen, aangezien
er nog maar anderhalf jaar te gaan is tot de datum van invoering en
invoering een behoorlijke doorlooptijd kost. De verwachting is dat
ook bedrijven die niet rechtstreeks onder de rapportageverplichting
vallen te maken gaan krijgen met de richtlijn, aangezien er gerapporteerd moet gaan worden over de totale waardeketen. Als afnemer of
toeleverancier van, of vervoerder voor rapportageplichtige bedrijven,
bestaat de kans dat je gevraagd wordt te rapporteren over de sustainability impact van jouw aandeel in de keten.
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OPDRACHT 7
Bespreek met elkaar, per thema, welke invloed de huidige trends op je
bedrijf of organisatie zullen hebben en op welke termijn.
De opdrachten tot nu toe gingen vooral over je bedrijf of organisatie en
sector als geheel. We zijn nu op het punt gekomen waarbij we een onderscheid gaan maken in een aantal thema’s. Te weten: digitalisering & robotisering, sociale innovatie en energietransitie. Alle 3 thema’s die zonder
meer impact zullen (gaan) hebben op je bedrijfsvoering. Wil je relevant
blijven dan zul je met deze thema’s aan de slag moeten.

TIP
Werk per keer 1 canvas uit om te voorkomen
dat het te veel wordt in één keer.

THEMA 1: DIGITALISERING & ROBOTISERING
Digitale transformatie: De ontwikkelingen in de wereld gaan snel, zeer
snel. Sommigen beweren dat 75% van de bedrijven in de Fortune 100 over
vijf jaar niet meer in de lijst voor zullen komen. In alle branches is men bezig met de zogenaamde Digitale Transformatie. Zogenaamde ‘disruptive
technology’ maakt het mogelijk om op een hele nieuwe manier klanten te
bedienen, en daardoor meer waarde te creëren of hele bedrijfsmodellen
omver te werpen en markten opnieuw te verdelen.
Digitalisering & robotisering is een zeer breed begrip en doorkruist alle
aspecten van de (logistieke) bedrijfsvoering. Of het nu gaat om warehousing, boekhouding, supply chain management, communicatie met klanten
– geen enkel logistiek bedrijf of afdeling zal in de toekomst overeind blijven zonder een vorm van digitalisering. Vasthouden aan ‘management by
excel’ is vergelijkbaar met blijven rijden met paard en wagen.
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Niet toekomstbestendig en gedoemd om in de toekomst te falen. Het
is om die reden zinvol een plan te maken hoe je je bedrijf digitaal gaat
transformeren. Om te beginnen is het goed om je bewust te zijn van de
ontwikkelingen op het gebied van digitalisering & robotisering, zodat je
weet welke elementen je wel en niet in je plan moet opnemen. Ook hier is
het devies: begin bij de basis. Eerst een plan, dan het fundament, en pas
daarna specifieke toepassingen integreren. Het is nu tijd om voor jezelf
en je organisatie eens na te gaan, welke thema’s nu of in de toekomst
impact kunnen hebben op jouw bedrijfsvoering of zinvol zijn om mee aan
de slag te gaan. Onderstaand een niet onuitputtelijke lijst met relevante
items voor de logistiek. Met ruimte voor eigen aanvullingen.

“Welke route van digitale transformatie u ook kiest; u zult gaan
investeren in innovatie en technologie”
- Marc Engel, director PWC

WEETJE
PHYSICAL INTERNET

Physical internet is een logistiek concept waarbij goederenstromen op de meest
optimale en duurzame manier door een transportnetwerk stromen. Physical internet
maakt een parallel met de manier waarop internet verkeer is geregeld. Berichten
worden in bits opgeknipt die vervolgens zelf een route kiezen door het netwerk van
internet servers, maar bij aankomst bij de ontvanger weer in de goede volgorde van
het bericht worden gezet. Het idee van de Phsyical Internet is dat het opknippen
van een zendingen en optimaal inrichten van opslagcentra tot een veel efficiënter
logistiek systeem zal leiden dan we nu hebben.

iSHARE

iSHARE is een afsprakenstelsel voor identificatie, authenticatie en autorisatie. Het
Afsprakenstelsel maakt het mogelijk dat iedereen met iedereen logistieke data
kan delen. Ook met tot dusver onbekenden. Simpel. En gecontroleerd. Want de data
eigenaar beslist te allen tijde wie toegang heeft tot welke data en op welke manier.

e-CMR

Een e-CMR is een digitale vrachtbrief en het vervoerscontract waarin vastgesteld
is welke goederen een vervoerder vervoert in opdracht van een verlader en onder
welke condities. De vrachtbrief is een juridisch document dat een vervoerder
volgens de wet bij zich moeten hebben tijdens het vervoer. Een digitale vrachtbrief is
de elektronische versie van de vrachtbrief waarbij verlader, vervoerder en ontvanger
real-time inzicht hebben in de gegevens van de vervoersopdracht en waarin tijdens
en locaties van ophalen en aflevering worden vastgelegd.
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CANVAS

De invloed van digitale trends - Digitalisering & Robotisering

THEMA DIGITALISERING & ROBOTISERING
THEMA 1: DIGITALISERING & ROBOTISERING
•

•
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Deelprogrammalijn Warehousing / voorraadbeheer
› Opstellen volwassenheidsscan
› Pick to light / voice system
› Basic gebruik WMS system
› Robotisering (haalbaarheidsonderzoek)
› Picking gebaseerd op ETA (FT MAAS project)
› Smart Grid Warehousing systemen
› Picking drones / AVG’s
› Delen van warehouse faciliteiten.
Deelprogrammalijn Transport & distributie (weg/land focus)
› Basic TMS gebruik met koppeling boordcomputers van trucks
(CTC)
› E-CMR
› Stadsdistributie
› Zero emissie
› Transparant transport
› Autonoom Transport + relatie 5G Blueprint
› Platooning
› Bundeling van ladingsstromen
› Last mile drone delivery
› eTruck sharing (zero emissie)
› smart sensoring wegen en verkeersstromen (CTC)
› Central Gate
› Vooraanmelding / toegangscontrole
› Dare2Connect (project tav beschikbaarheid en locatie containers)
› Optimale inzet synchromodaal transport

•

•

•

Deelprogrammalijn Transport & distributie (focus zee- en binnenvaart)
› Terminalplanning
› Pilot autonome binnenvaart
› Lading delen – barging
› Vooraanmelding – toegangscontrole
› Maritime Single Window
› Digitale haven
› Optimale inzet van synchromodaal transport
Deelprogrammalijn Supply Chain Management
› Digital Safety Pas
› (Digitale) ketensamenwerking
› Control Towers, dashboards & big data
› Ketenintegratie via Shared platforms
Deelprogrammalijn Productie en proces-automatisering
› Productieplanningssyteem
› Robotisering
› Chatbots
› Selfserviceplatforms
› API’s / AI oplossingen
› Artificial Intelligence
› Autonoom transport (op de terminal)
› Cloud technologie
› Systeem-/applicatie integratie
› Business Intelligence / data analytics; het proces van gegevens omzetten in informatie, wat vervolgens zou moeten leiden tot kennis
en aanzetten tot adequate actie. Business intelligence heeft als
doel competitief voordeel te creëren en organisaties slimmer te
kunnen laten werken (Vieveen, 2014).
› Cybersecurity
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CANVAS

THEMA ENERGIETRANSITIE & ZERO EMISSIE TRANSPORT

De invloed van de energietransitie - Energietransitie

THEMA 2: ENERGIETRANSITIE & ZERO EMISSIE TRANSPORT
Wat geldt voor digitalisering & robotisering, geldt eveneens voor de
energietransitie en zero emissie transport. Daarom bij OPDRACHT 7b
eenzelfde exercitie: kijkend naar de energietransitie: welke elementen
ten aanzien van energietransitie & zero emissie transport zullen naar
verwachting in de toekomst impact hebben op je bedrijfsvoering, in welke
mate en op welke termijn?
› Zero emissie stadslogistiek
› Transitie naar niet-fossiele brandstoffen
› Laadinfrastructuur
› Zelf (zonne)energie opwekken
› Slim(mer) energie inkopen
› Hernieuwbare brandstof eenheden
› Vervanging bestaand wagenpark door elektrische voertuigen
› Zelf energie opslaan
› Carbon footprinting
› Hernieuwbare elektriciteit (oa zonne- en/of windenergie)
› Verlichting en verwarming aanpassen in logistieke distributiecentra
› Introductie herbruikbare verpakkingen
› Afstemmen van logistieke processen door data te delen
› Samenwerken om innovaties te versnellen
› Last mile drone delivery
› eTruck sharing (zero emissie)
› smart sensoring wegen en verkeersstromen (CTC)
› Central Gate
› Vooraanmelding / toegangscontrole
› Dare2Connect (project tav beschikbaarheid en locatie containers)
› Optimale inzet synchromodaal transport
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WEETJE
CARBON FOOTPRINTING

Carbon footprinting is een instrument waarmee de CO2-uitstoot door transport en
logistiek in kaart wordt gebracht en de effecten van decarbonisatiemaatregelen
vooraf worde ingeschat. Op operationeel (micro-) niveau stelt carbon footprinting
logistiek dienstverleners in staat hun proces zo in te richten zodat niet alleen
op kosten maar ook op CO2-uitstoot kan worden geoptimaliseerd. Maar carbon
footprinting kan ook op strategisch (macro-) niveau worden toegepast en zo
overheden helpen beleid te ontwikkelen dat bijdraagt aan de reductie van CO2emissies door transport en logistiek. (bron: www.tno.nl)

LOGISTIEKE GEBOUWEN

Wist je dat logistieke gebouwen energieleveranciers van de toekomst kunnen
worden? Het verduurzamen van (logistieke) gebouwen is een cruciale schakel
om de sector als geheel te verduurzamen. Met gebouwgebonden maatregelen
én zonnepanelen op daken kunnen bestaande logistieke gebouwen in Nederland
de energieleveranciers van de toekomst worden.
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CANVAS

THEMA SOCIALE INNOVATIE
THEMA 3: SOCIALE INNOVATIE
Wat geldt voor digitalisering & robotisering en de energietransitie, geldt
natuurlijk ook voor sociale innovatie. In de praktijk vormen deze thema’s
geen afgezonderde elementen, maar werken ze over en weer op elkaar
in. In deze fase behandelen we de 3 thema’s onafhankelijk van elkaar.
Op deze manier proberen we overzicht te houden in een complexe
werkelijkheid. In stap 5 van het de integrale innovatie- en veranderaanpak
worden de 3 thema’s waar relevant samengebracht tot een logisch en
integraal actieplan. Rest opdracht 7c: welke elementen ten aanzien van
sociale innovatie zullen naar verwachting in de toekomst impact hebben
op je bedrijfsvoering, in welke mate en op welke termijn?
›
›
›
›
›
›
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Krapte op de arbeidsmarkt
Veranderende noodzakelijke vaardigheden van medewerkers
opleiden
Robotisering en de impact hiervan op bestaande rollen van medewerkers (acceptatie van nieuwe technologie)
Flexibel organiseren om snel op veranderende omstandigheden in
te kunnen spelen
Dynamisch managen om medewerkers te binden en te boeien
Slimmer werken om efficiënt van de beschikbare menskracht gebruik te maken en mee te kunnen met de snelheid van verandering

WEETJE

De invloed van verhoudingen op de arbeidsmarkt - Sociale Innovatie

WAT IS SOCIALE INNOVATIE?

Sociale innovatie is een containerbegrip. Bij Zeeland Connect zien we
sociale innovatie (SI) als het ‘samenspel tussen het ontwikkelen van
nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), het hanteren van
innovatieve organisatieprincipes (flexibel organiseren), het realiseren van
hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken), al dan niet door samenwerking
tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden (co-creatie) om het
concurrentievermogen en de productiviteit te verbeteren. (bron: Henk Volberda
– Universiteit van Amsterdam & Frans van den Bosch – Erasmus Universiteit
Rotterdam) Sociale Innovatie maakt het mogelijk om de uitdagingen die op
ons afkomen (zoals digitalisering & robotisering en zero emissie transport) het
hoofd te bieden. We durven zelfs te stellen dat sociale innovatie voorwaardelijk
is om wat op ons afkomt te kunnen overleven.

Vraag 3: wat verwacht de omgeving van jou?
Naast de onvermijdelijke ontwikkelingen van buitenaf die je als bedrijf
of organisatie het hoofd zal moeten bieden, is het goed om inzicht te
krijgen in de verwachtingen die partijen van jou hebben. Alleen wanneer
je die verwachtingen scherp hebt, kun je toetsen of je met je activiteiten
voldoet aan deze verwachtingen. Kijk hierbij niet alleen naar de wensen
en behoeften van je (potentiële) klanten, maar zeker ook naar die van
je (potentiële) medewerkers. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt
liggen er kansen om je te verdiepen in de wensen en behoeften van die
zeldzaam goede medewerkers die je graag aan jouw bedrijf of organisatie
wilt binden en gebonden wilt houden.
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OPDRACHT 8
Wat verwacht de omgeving van ons?
Opdracht 8:
Verplaats je in de schoenen van je (potentiële) klant, medewerker of
andere belanghebbende en noteer de verwachtingen die er leven. Noteer
vervolgens ook de kansen die dit biedt. Gebruik hiervoor de uitkomsten
van opdracht 7.

TIP
Wil je het snel doen, dan doe je het zelf of met
je team. Wil je het echt goed dan, ga dan in
gesprek met de betrokkenen en vraag naar
hun verwachtingen en tips ten aanzien van je
producten en diensten en werkgeverschap.

TIP
Hulp nodig? Zeeland Connect organiseert bij
voldoende belangstelling learning communities tijdens welke we samen met andere
ondernemers aan de slag gaan met dit soort
vraagstukken. Niet alleen met de antwoorden,
maar vooral met het proces hoe je de antwoorden verzamelt en verwerkt. Kijk voor meer
informatie op onze website
(www.zeeland-connect.nl).

PROJECT

Sociale innovatie: Dare2Share - Talent Innovation Pool (TIP)
Wat is het?

Wat is de aanleiding?

Talent Innovation Pool is onderdeel van het programma Dare2Share en
heeft als doel het ontsluiten van hbo-kennis en capaciteit (Human Capital)
voor het MKB en daarmee bij te dragen aan oplossingen voor de huidige
en toekomstige vraagstukken binnen het MKB in de logistiek, transport en
supply chain management sector. Eén van de middelen tot het bereiken
hiervan is de Talent Innovation Pool (TIP). TIP is er opgericht het delen van
kennis, en daarmee binnen het MKB het vermogen om te innoveren te
verhogen. De essentie is dat hbo (afstudeer-)stagiaires en eigen personeel
werken aan actuele vraagstukken binnen het logistieke MKB. Dit doen zij
in een “pool” met meerdere bedrijven. In deze omgeving worden kennis,
ervaringen en resultaten gedeeld. Voordeel hierbij is dat u niet enkel meer
inzicht krijgt omtrent een vraagstuk in uw onderneming, maar ook kennis
opdoet omtrent de vraagstukken die door overige deelnemende partijen
worden ingebracht. De uitvoering wordt verzorgd door de HZ University
of Applied Sciences in samenwerking met NV Economische Impuls Zeeland.

Door kennis en capaciteit voor het MKB beter te ontsluiten draagt
Dare2Share bij aan zowel verhoging van het kennisniveau van de sector
als ook de concurrentiekracht van de individuele MKB bedrijven in de
regio.

Het project Dare2Share heeft als doel het beter ontsluiten van HBO-kennis en capaciteit (Human Capital) voor het Midden- en Kleinbedrijf en
daarmee bij te dragen aan oplossingen van de vraagstukken binnen het
MKB in de logistiek, transport en supply chain management sector. Het
maken van een efficiency slag (innovatie) binnen het MKB en opdoen van
ervaringen voor het zittend en aankomend Human Capital in de logistieke
sector staan daarbij voorop.

Wat levert het op?
›
›
›
›

Dare2Share:
voorziet in het beschikbaar maken van hoger opgeleid Human
Capital voor het MKB bedrijf in de logistiek.
verkleint de groeiende mismatch tussen vraag en aanbod bij de
bedrijven.
vergroot de awareness van het management bij de MKB-bedrijven
over de invloed van de innovaties binnen de sector op het te
voeren personeelsbeleid en de bedrijfsvoering.

Wat kost het?
Deelname aan Dare2Share is kostenloos. Het is wel gebruikelijk om een
stagevergoeding te betalen wanneer een stagiaire geplaatst wordt in uw
bedrijf.

Hoe doe ik mee?

Voor meer informatie neemt u contact op met Niek Brinkhuis,projectmanager bij Impuls Zeeland. E-mail niekbrinkhuis@impulszeeland.nl of
06 – 30 67 18 27.

Met de financiële ondersteuning van:
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CANVAS

CANVAS: Wat verwacht de omgeving van ons - Digitalisering & Robotisering

Verwachtingen
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CANVAS: Wat verwacht de omgeving van ons - Energietransitie
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Verwachtingen

Kansen
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CANVAS

CANVAS: Wat verwacht de omgeving van ons - Sociale Innovatie

Verwachtingen
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OPDRACHT 7 & 8
Wat leveren de opdrachten 7 en 8 je op?
Opdracht 7 & 8
Door opdrachten 7 en 8 voor alle thema’s uit te werken, krijg je inzicht welke
ontwikkelingen binnen 5 jaar invloed gaan hebben op je bedrijfsvoering
en in welke mate. Je hebt helder wat je klanten én medewerkers van jou
verwachten. Het geeft je een beeld waar je je prioriteiten dient te leggen. Op
basis daarvan kun je je strategie bepalen. Waar moet je meteen mee aan
de slag en welke initiatieven kun je (nog even) uitstellen? Voor de meeste
ondernemers zal het praktisch niet haalbaar zijn om alle ontwikkelingen
in één keer aan te pakken. Inzicht in de mate van impact en de termijn
waarop deze impact verwacht wordt in combinatie met de verwachtingen
van je stakeholders, helpt om een transitieplan te maken. Ongeacht het
thema: eerst plannen, dan doen!
Om stap 3 (strategie) af te ronden is het belangrijk samen te vatten waar
je als bedrijf of organisatie naar toe wilt de komende 5 jaar en wanneer
je vindt dat je succesvol bent. Alleen op die manier kun je een duidelijke
richting uitstippelen die voor alle betrokkenen helder is. En meten of je op
de goede weg bent of geslaagd in je opdracht.

WEETJE
wat zijn learning communities?

Zeeland Connect organiseert bij voldoende belangstelling learning communities
om aan de slag te gaan met innovatie. Learning communities heb je in allerlei
vormen en maten, maar zijn er steeds op gericht om met gelijkgestemden aan de
slag te gaan met een gedeeld thema en te leren van elkaars kennis en ervaring.
Zeeland Connect organiseert en faciliteert, de deelnemers brengen naast een
vraagstuk uit hun eigen praktijk, kennis en ervaring in. Zo snijdt het mes aan
twee kanten: enerzijds ga je concreet aan de slag met een vraagstuk welke je
alleen lastig uitgewerkt krijgt, anderzijds leer je van andere ondernemers. En
zij van jou. De exacte invulling wordt bepaald door de behoefte in de groep. Zo
is de leerervaring maximaal en altijd afgestemd op wat er op enig moment echt
relevant is voor de deelnemers. Maximaal resultaat gegarandeerd!
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OPDRACHT 9:

Beschrijf aan de hand van de OKR methode 3 tot 5 doelstellingen waar je je op richt de komende 5 jaar.
WAT IS DE OKR-METHODE
Het is een methode van werken binnen je organisatie. Hierbij worden
eerst doelstellingen (objectives) bepaald. Vervolgens worden deze
doelstellingen gekoppeld aan meetbare resultaten (key results). In de OKR
methode staan 2 vragen centraal:
1. Wat wil ik bereiken?
2. Hoe ga ik dit bereiken?
Deze vragen gaan over de doelen die voor je organisatie belangrijk zijn
en vormen een roadmap hoe je je missie en visie wilt vormgeven. Hierin
kun je bijvoorbeeld financiële doelen opnemen, maar ze kunnen ook
gaan over werksfeer, klantwaardering of snelheid van werken. Je stelt de
vragen op bedrijfsniveau, teamniveau en persoonlijk niveau. Door dit op
alle 3 niveaus te doen, zorg je ervoor dat alle medewerkers naar hetzelfde
realistische doel toewerken. Evalueren is een belangrijk onderdeel van
de OKR-methode. In evaluaties beoordeel je doorlopend de voortgang,
vier je successen en geef je feedback. Hiermee scherp je de doelstellingen
aan en kan je de doelstellingen eventueel bijsturen. Centraal hierin staat
duidelijke communicatie: dan weet iedereen altijd waar de organisatie
naartoe werkt.
Voordelen van de OKR methode:
Hogere betrokkenheid en interne samenwerking
Met de OKR methode kies je er als organisatie voor om resultaten de
drijfveer van ieders werk te maken. Als alle activiteiten bijdragen aan het
behalen van deze resultaten, werk je samen naar het geamenlijke doel. Dit
stimuleert betrokkenheid en interne samenwerking van je werknemers.
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PROJECT

Zero Emissie Transport - Kompas

Betrokken werknemers leveren meer op, én frauderen minder.
Meer focus en duidelijkheid Je creeert duidelijkheid door je odelstellingen
in kleine, meetbare resultaten op te breken. Al je werknemers weten waar
de prioriteiten liggen. Iedereen is steeds op de hoogte van de vooruitgang.
Zo maak je het eenvoudiger om de startegie op elk niveau uit te voeren.
Sneller inspelen op verandering
Door met OKR te werken, kies je voor doelen per kwartaal. Dit maakt de
strategie flexibel. Is er een grote verandering binnen je bedrijf, je sector
of in de maatschappij? Dan is het makkelijk om de strategie voor het
volgende kwartaal aan te passen.
Hoe pak je het aan?
Om met de OKR-methode te gaan werken bepaal je op 3 niveau’s de
Objectives, Key Results en Initiatives (stap 4).
Objectives (opdracht 9)
Als eerste formuleer je 3 tot 5 objectives. Dit zijn de lange termijn
doelstellingen van de organisatie, het team en de individuen. Je bepaalt de
objectives per jaar, maar ook per kwartaal. Op deze manier blijf je blexibel
voor verandering en houd je het hoofddoel in je achterhoofd. Goede
objectives zijn concreet, geven richting en sturen naar duidelijke acties.
› Goede objective: aan eh tiend van het jaar hebben we minsten 5.000
betalende klanten
› Slechte objective: we willen dit jaar zoveel mogelijk klanten hebben

Wat is het?

Wat levert het op?

Het Zero Emissie Transport Kompas is een tool die bedoeld is voor alle
Zeeuwse bedrijven die specifiek voor hun onderneming inzicht willen
wanneer elektrificatie van hun wagenpark mogelijk en (financieel)
interessant is.

›

Wat is de aanleiding?

›

De klimaatdoelstellingen afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs
komen dichterbij. Ook voor de sector mobiliteit zal een reductie van
49% CO2 uitstoot tegen 2030 gerealiseerd moeten worden. Met een
vervangingstermijn van 7 jaar zullen bedrijven in 2023 stap voor stap een
deel van hun vloot moeten vervangen. Dit is een complexe opgave omdat
technologie, overheidsbeleid en markt voor zero-emissie oplossingen
continu in beweging zijn. Daarnaast is ook procesinnovatie in logistieke
processen nodig, omdat zero-emissie voertuigen niet 1-op-1 passen in de
huidige logistieke operaties van bedrijven. Uiteindelijk is ook publieke en
private laadinfrastructuur nodig om de voertuigen op te laden.
In samenwerking met:

›

maatwerk inzicht in de mogelijke vervangingsstrategieën voor uw
gehele wagenpark
antwoord op de vraag welke voertuigen van uw wagenpark eerst
vervangen moeten worden (afhankelijk van het aankoopjaar, inzet,
PTO verbruik en plaats van inzet).
verschillende scenario’s die meebewegen met de actuele ontwikkelingen
rondom elektrificatie: de maatwerk investeringsstrategie kan worden
aangepast als blijkt dat we in een ander ontwikkelingsscenario
terechtkomen.

Wat kost het?
De totale tijdsinzet van het deelnemende bedrijf is maximaal 10 uur. De
scan wordt uitgevoerd door een medewerker van het lectoraat Logistics
Engineering van de HZ University of Applied Sciences. Hieraan zijn geen
kosten verbonden.

Hoe doe ik mee?
Stuur een mail aan Celine Degroote: Email: degr0007@hz.nl of bel: +32
472018350. Ook indien je eerst meer informatie wenst kun je vrijblijvend
contact opnemen met Celine of kijk op de website van Zeeland Connect
(www.zeeland-connect.nl).

Het project Zero Emissie Transport wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale

.

Ontwikkeling, het Rijk en de Provincie Zeeland, in het kader van OPZuid

Key Results (opdracht 10)
Hierna geef je voor de organisatie, je team en individuen invulling aan de
key results.
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Hoofdstuk 6
Stap 4: Tactiek
Zeeland Connect
integrale innovatie& veranderaanpak

Visie

Richten: koers bepalen

Missie
Kernwaarden

Plannen: op koers komen

Strategie
Sociale innovatie

Tactiek

Digitalisering & robotisering
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Uitvoering

Energietransitie
Anders...

STAP 4
Tactiek

OPDRACHT 10
Aan de slag

In stap 4 komt alles samen wat we hiervoor hebben gedaan. De
verschillende bouwstenen vormen we hier tot één samenhangende
visie op de toekomst van je bedrijf en de onderdelen sociale innovatie,
digitalisering & robotisering en zero emissie transport. Het zal duidelijk
zijn dat deze thema’s ieder voor zich veelomvattend zijn. Het is niet
realistisch om deze alle 3 tegelijkertijd aan te pakken. Doe je dat wel, zorg
dan helemaal dat je overall verhaal en strategie stevig staat. Alleen op die
manier zal je in staat zijn je klanten, medewerkers en andere stakeholders
mee te nemen in het veranderproces waar je mee aan de slag gaat. Want
waar je ook begint: je gaat een veranderproces in. Veranderen roept vaak
weerstand op. Wanneer je deze weerstand onvoldoende managet loop je
het risico dat je goedbedoelde veranderstrategie een fiasco wordt. Zorg
daarom dat je goed beslagen ten ijs komt en je huiswerk doet voor je
begint. Door de stappen 1 en 2 doorlopen te hebben, heb je in ieder geval
een goede basis gecreëerd. Nu is het tijd om met stap 3 je strategie te
bepalen.

Neem per thema (hetzij sociale innovatie, robotisering & digitalisering of
zero emissie transport) een:
› Remmer
› Versneller
› Verwachting
› Kans

TIP
Gebruik voor opdracht 10 de werkbladen die
je bij de stappen 1 – 3 hebt uitgewerkt. Zorg er
in ieder geval voor dat er een link is met de in
stap 3 gekozen strategie. Zo borg je dat wat je
concreet gaat doen gebaseerd is op het fundament wat je in de stappen 1 – 3 gelegd hebt.
Waarom is dit belangrijk? Omdat je op die manier je stakeholders (onder meer je klanten en
medewerkers) een duidelijk en logisch verhaal
kunt vertellen waarom je doet wat je doet en
hen kunt boeien en binden. Zoals eerder beschreven: mensen worden geïnspireerd door
het ‘waarom’ en niet enkel door wat je doet.

Aanpakken: gerichte actie
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CANVAS: Wat ons REMT - Digitalisering & Robotisering
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CANVAS: Wat gaat ons VERSNELLEN - Digitalisering & Robotisering

De Remmer:

Wat is er nodig om deze rem op te lossen

Wat is er nodig om deze versneller te realiseren

Wat we hiervoor moeten doen:

Wat we hiervoor moeten doen:

Wat we hiervoor nodig hebben:

Wat we hiervoor nodig hebben:

Wat we hiervoor moeten kunnen:

Wat we hiervoor moeten kunnen:

CANVAS

CANVAS

De versneller:
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CANVAS: wat VERWACHT wordt - Digitalisering & Robotisering
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CANVAS: welke KANS er ligt - Digitalisering & Robotisering

De verwachting:

Wat is er nodig om deze verwachting te voldoen

Wat is er nodig om deze kans te pakken

Wat we hiervoor moeten doen:

Wat we hiervoor moeten doen:

Wat we hiervoor nodig hebben:

Wat we hiervoor nodig hebben:

Wat we hiervoor moeten kunnen:

Wat we hiervoor moeten kunnen:

CANVAS

CANVAS

De kans:
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CANVAS: Wat ons REMT - Energietransitie
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CANVAS: Wat gaat ons VERSNELLEN - Energietransitie

De Remmer:

Wat is er nodig om deze rem op te lossen

Wat is er nodig om deze versneller te realiseren

Wat we hiervoor moeten doen:

Wat we hiervoor moeten doen:

Wat we hiervoor nodig hebben:

Wat we hiervoor nodig hebben:

Wat we hiervoor moeten kunnen:

Wat we hiervoor moeten kunnen:

CANVAS

CANVAS

De versneller:
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CANVAS: wat VERWACHT wordt - Energietransitie

78

CANVAS: welke KANS er ligt - Energietransitie

De verwachting:

Wat is er nodig om deze verwachting te voldoen

Wat is er nodig om deze kans te pakken

Wat we hiervoor moeten doen:

Wat we hiervoor moeten doen:

Wat we hiervoor nodig hebben:

Wat we hiervoor nodig hebben:

Wat we hiervoor moeten kunnen:

Wat we hiervoor moeten kunnen:

CANVAS

CANVAS

De kans:
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CANVAS: Wat ons REMT - Sociale Innovatie
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CANVAS: Wat gaat ons VERSNELLEN - Sociale Innovatie

De Remmer:

Wat is er nodig om deze rem op te lossen

Wat is er nodig om deze versneller te realiseren

Wat we hiervoor moeten doen:

Wat we hiervoor moeten doen:

Wat we hiervoor nodig hebben:

Wat we hiervoor nodig hebben:

Wat we hiervoor moeten kunnen:

Wat we hiervoor moeten kunnen:

CANVAS

CANVAS

De versneller:
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CANVAS: wat VERWACHT wordt - Sociale Innovatie
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CANVAS: welke KANS er ligt - Sociale Innovatie

De verwachting:

Wat is er nodig om deze verwachting te voldoen

Wat is er nodig om deze kans te pakken

Wat we hiervoor moeten doen:

Wat we hiervoor moeten doen:

Wat we hiervoor nodig hebben:

Wat we hiervoor nodig hebben:

Wat we hiervoor moeten kunnen:

Wat we hiervoor moeten kunnen:

CANVAS

CANVAS

De kans:
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Wanneer je opdracht 10 hebt uitgewerkt heb je per thema:
› een remmer
› een verwachting
› een kans

Key objectives

Energietransitie & zero emissie transport

Sociale innovatie

Key objective 2

Key objectives - voorbeelden
Digitalisering & robotisering

Digitalisering & robotisering

Key objective 1

OPDRACHT 11: Waar willen we heen?
Key objectives

OPDRACHT 11: Waar willen we heen?
Key objectives

Je hebt in kaart gebracht wat je voor deze elementen met doen, wat je
nodig hebt en wat je moet kunnen om er mee aan de slag te gaan. In de
volgende opdracht ga je opdracht 10 vertalen in ‘key results’ (zie boven).
In opdracht 9 heb je ‘objectives’ gedefinieerd. Deze ga je met behulp van
de uitkomsten van opdracht 10 vertalen in key results.

› een versneller

CANVAS

Key objective 3
Energietransitie & zero emissie transport

Sociale innovatie

Key objective 4
Key objective 5
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Key objective 1

Veranderplan gereed voor de digitalisering van onze …. processen.

Inzicht in op welke manieren we zelf
energie kunnen opwekken.

Deelname project Portscool om instroom
havenmedewerkers te versterken

Key objective 2

Verkenning gebruik en implementatie digitale vrachtbrief door actief
deel te nemen aan de Zeeland Connect learning community e-CMR.

Inzicht in onze energiebehoefte en hoe we
onze energie slim in kunnen kopen.

Deelname Zeeland Connect Sociale
innovatie game (zie voor data
www.zeeland-connect.nl/agenda)

Key objective 3

Digitaal verbeterplan

Inzicht in investeringsscenario’s voor
elektrificatie van ons wagenpark

Key objective 4

Verkennen deelname Dare2Connect
door bijwonen informatiesessie (zie
agenda website Zeeland Connect)

Deelname Living Lab elektrisch rijden

Wat levert stap 4 je op?
Je hebt in kaart gebracht wat je voor deze elementen met doen, wat je
nodig hebt en wat je moet kunnen om er mee aan de slag te gaan. In de
volgende opdracht ga je opdracht 10 vertalen in ‘key results’ (zie boven).
In opdracht 9 heb je ‘objectives’ gedefinieerd. Deze ga je met behulp van
de uitkomsten van opdracht 10 vertalen in key results.

Zeeland Connect
integrale innovatie& veranderaanpak

Visie

Richten: koers bepalen

Missie
Kernwaarden

Plannen: op koers komen

Strategie
Sociale innovatie

Tactiek

Digitalisering & robotisering

Uitvoering

Energietransitie
Anders...

Aanpakken: gerichte actie
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PROJECT

PROJECT

Sociale innovatie:
UWV werkgeversservicepunt Zeeland – Transport & Logistiek

Sociale innovatie:
Portscool

Wat is het?

Wat is het?

›

Werkgeversservicepunt Zeeland (WSP) is een samenwerkingsverband van
UWV, regionale gemeenten en SW-bedrijven. WSP is hét aanspreekpunt
voor werkgevers in arbeidsmarktregio Zeeland die inclusief willen
ondernemen.
Het werkgeversservicepunt Zeeland biedt werkgevers een helpende hand.
Voor al uw vragen over bijvoorbeeld personeel, regelgeving, opleidingen,
subsidies of arbeidsmarktinformatie voor de sector transport en logistiek
kunt u bij ons terecht.

›

Wat is de aanleiding?
Elke personeelsvraag begint met een goed advies. Zoekt u personeel? Wilt
u sociaal ondernemen en meteen invulling geven aan de Participatiewet?
Of bent u benieuwd naar subsidie mogelijkheden? Werkgeversservicepunt
Zeeland (WSP) werkt met veel verschillende werkgevers uit de regio.

Wat levert het op?
›

Arbeidsmarktinformatie - Met de juiste arbeidsmarktinformatie
kunt u de beste personeelsbeslissingen nemen. Maar de
arbeidsmarkt verandert voortdurend, zowel landelijk, regionaal
als sectoraal. Onze adviseurs weten wat er speelt in uw branche.
Zij voorzien dagelijks werkgevers zoals u van een goed advies.

›

›
›
›

Participatiewet en banenafspraak - Veel werkgevers zien de
Participatiewet als een vanzelfsprekende stap naar een inclusieve
werkvloer. Het doel van de wet is meer banen voor meer mensen,
ook voor mensen met een ziekte of kwetsbare arbeidspositie. De
banenafspraak geldt voor bedrijven met 25 werknemers of meer.
Met WSP ontdekt u hoe werkzoekenden met een arbeidsbeperking
uw bedrijf kunnen verrijken.
Leerwerktrajecten - Het opleiden van personeel is een structurele
oplossing voor uw personeelstekort. In de praktijk blijkt ook
dat nieuw personeel met een leerwerktraject beter aansluit bij
uw bedrijfscultuur en de vacatures. Ontdek samen met uw WSPadviseur hoe u beschikbaar arbeidspotentieel kunt inzetten in uw
bedrijf.
Maak kennis met nieuw talent - Met Werkgeversservicepunt
Zeeland (WSP) helpt u jongeren, 50-plussers, mensen met een
arbeidsbeperking en statushouders aan een baan. Onze adviseurs
ondersteunen u met:
Advies om personeel te vinden en binden
De werving en selectie van personeel
Het aanvragen van subsidies en regelingen

Wat kost het?
Advies en ondersteuning van het werkgeversservicepunt is kostenloos
voor werkgevers uit in Zeeland.

De doelstelling van het project Portscool is om de instroom van
havenmedewerkers te versterken door het creëren van nieuwe (praktijk)
opleidingsmogelijkheden.

Wat levert het op?
›
›

Wat is de aanleiding?
De functies in de havens zijn de afgelopen jaren enorm veranderd
vanwege
technologische
ontwikkelingen,
aangescherpte
arbo&veiligheidsvoorschriften en bijbehorende werkprocessen. Dit heeft grote
gevolgen (gehad) voor de huidige medewerkers, maar ook zeker voor de
nieuwe instroom van medewerkers. De complexiteit van de functies blijft
alleen maar toenemen.
De opleidingsmogelijkheden zijn niet meegegroeid met de ontwikkelingen
vanuit het bedrijfsleven. Er bestaat in Zeeland geen passende
beroepsopleiding of gerichte trainingsfaciliteit voor het werk in de havens.
Er is dan ook een aanvullende opleiding voor de haven nodig om mensen
echt inzetbaar te maken voor de diverse werkgevers in de havens van
Terneuzen en Vlissingen.

›

Met de ontwikkeling van opleidingsmodules willen we jaarlijks
minimaal 30 nieuwe medewerkers aantrekken en trainen.
Door ontwikkeling van een (haven) logistiek praktijkopleidingscentrum bouwen we tevens aan een samenwerkingsstructuur
en een betere aansluiting tussen bedrijven en onderwijs voor de
havens van Zeeland.
De ontwikkelde opleidingsmethodiek kunnen we ieder jaar
benutten en verder ontwikkelen om de jaarlijkse instroom
en doorstroom van huidige en nieuwe havenmedewerkers te
realiseren

Wat kost het?
Met de provinciale subsidie wordt beoogd om de haalbaarheid aan te
tonen van een logistiek praktijkopleidingscentrum in / voor de Zeeuwse
havens. Havenwerk heeft hiervoor een Consortium gevormd met
C-Port, ROC Scalda en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding (VDAB).
Deelname aan Portscool is kostenloos.

Hoe doe ik mee?
Werkgevers die belang hebben bij werving van nieuwe havenmedewerkers
en die de praktijkopleiding willen benutten kunnen zich melden bij
PortsCool door een mail te sturen aan: info@portscool.nl

Hoe doe ik mee?
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Voor meer informatie neemt u contact op met Team
Transport & Logistiek Zeeland: Nicky van Gremberghe (nicky.
vangremberghe@uwv.nl / 06-1564280) of Bertine Adriaansen
(bertine.adriaansen@uwv.nl / 06 -15140038)
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Hoofdstuk 7
Stap 5: Uitvoering

STAP 5
Uitvoering
Wanneer je helder hebt met welke acties je het grootste verschil kunt
maken is het moment aangebroken om per doelstelling een actielijst te
bepalen. Dit is een lijst met acties die het gat dichten tussen wens en
realiteit. Welke acties moet je wanneer nemen om het beoogde resultaat
te bereiken? Neem daarin ook op wie de verantwoordelijke is.

Zeeland Connect
integrale innovatie& veranderaanpak

TIP

Visie

Richten: koers bepalen

Missie
Kernwaarden

Plannen: op koers komen

Strategie
Sociale innovatie

Tactiek

Digitalisering & robotisering
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Uitvoering

Energietransitie
Anders...

Aanpakken: gerichte actie

Agile werken is helemaal van deze tijd. Afhankelijk van de
taak of opdracht waar je aan werkt, werk je met verschillende
personen. Zodra de taak/opdracht is afgerond, houdt ook
dit mini samenwerkingsverband op te bestaan. Deze manier
van werken maakt je heel flexibel en creëert een sterke
focus op een bepaalde opdracht. Wanneer je in meerdere
teams zit is het soms lastig om overzicht te houden op alle
opdrachten, taken en afspraken. Aangezien je wellicht geen
professionele projectmanager bent met vaardigheden in
dito projectmanagement softwarepakketten, is het een idee
om laagdrempelige platformen te verkennen die je helpen
plannen en delegeren. Er zijn verschillende web- en mobiele
applicaties die teams helpen bij het organiseren, volgen en
beheren van hun werk. Voorbeelden van dergelijke applicaties
zijn Trello (www.trello.com) en Asana (www.asana.com).
En nu…. Veranderen maar!
Met het doorlopen van de stappen 1 tot en met 5 heb je behoorlijk
wat huiswerk gedaan. Je hebt een klimaat voor verandering gecreëerd.
Chapeau! Je hebt een perfecte basis gelegd om te vernieuwen en aan de
slag te gaan met de bepaalde doelstellingen. Nu is het tijd om de hele
organisatie te betrekken en effectief te starten met de verandering.
Succesvol veranderen is een samenspel van leiderschap, de betrokken
mensen en het gekozen veranderproces. De smeerolie is communicatie.

Het gaat te ver om in dit werkboek in te gaan op alle aspecten van
bovengenoemde onderwerpen. Het is goed om in ieder geval bewust te
zijn van het belang en de interactie van deze drie elementen. Tenslotte:
› kan je als leider nog zo geweldig zijn – zelfs jij zal ontwikkelpunten
hebben waarop je kunt verbeteren
› kan je ambitie en plan nog zo goed doordacht zijn – zonder de
betrokkenheid en de motivatie van je medewerkers krijg je niks gedaan
› en zonder helder veranderplan is succesvol leidinggeven aan
bereidwillige mensen gedoemd te falen
Hoe verder?
wees je bewust van de voorwaarden voor succesvolle verandering
(leiderschap, betrokken medewerkers en een goed veranderplan)
ga aan de slag met het creëren van de randvoorwaarden om mogelijk te
maken wat je ambieert:
› werk aan je leiderschap door persoonlijke ontwikkeling en/of coaching
› werk aan de betrokkenheid van je medewerkers door communicatie
en aandacht voor individuele behoeften
› creëer een veranderplan met oog voor culturele factoren en de
veranderbereidheid van je bedrijf of organisatie
› realiseer EN vier korte termijn successen om de motivatie en de
positieve energie hoog te houden
› bewaak de voortgang
› borg de verandering – ga er niet vanuit dat één zwaluw zomer maakt!
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PROJECT
Bij voldoende belangstelling organiseert Zeeland Connect learning
communities rond leiderschap & verandermanagement. Tijdens reeksen
van 6 interactieve bijeenkomsten zoomen we in op verschillende
onderwerpen die in dit werkboek behandeld worden. Om de interactie
tussen deelnemers optimaal te houden zijn er steeds maximaal 8
deelnemers. Tijdens deze reeksen ga je effectief aan de slag met de in dit
boek beschreven onderwerpen en werkwijze.
Waarom deelnemen aan een learning community leiderschap &
verandermanagement?
›
›
›

je wordt uitgedaagd aan de slag te gaan met verandering.
je leert van de ervaring van andere ondernemers
je werkt in een vertrouwde setting aan uitdagingen binnen jouw
bedrijf of organisatie

Kijk voor meer informatie op de website van Zeeland Connect of neem
contact op met Patricia van Damme, programma manager Zeeland
Connect (patriciavandamme@zeeland-connect.nl, 06-30632651

“CFO asks CEO: “What happens if we invest in developing our
people and they leave us?”
CEO: “What happens if we don’t and they stay?”
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Living Lab Autonoom transport

De verschillen
tussen een

Leider
Mensen
Hart
Direct leidinggeven
Volgers
Motiveert
Stimuleert
Corrigeert
Waarde en normen
Effectief
Creëert
Geeft richting
Facilieer een beslissing
Lange termijn
Neemt risico’s
Doel bereiken
Passie

Manager

VS.

Wat is het?

Doelen
Verstand
Indirect leidinggeven
Medewerkers
Controleert
Organiseert
Stelt voorwaarden
Feiten en cijfers
5
Efficiënt
Implementeert
Plant details
Neemt een beslissing
Korte termijn
Minimaliseert risico’s
Resultaat halen
Controle
2

9

De ontwikkeling van een open innovatiesysteem waarin logistieke bedrijven,
technologieaanbieders voor autonome voertuigen, wegbeheerders
en kennisinstellingen gezamenlijk innoveren en experimenteren met
autonome voertuigen met mixed traffic in real-life logistieke operaties en
op de openbare weg.

Wat is de aanleiding?
Het Living Lab is belangrijk voor Nederlandse technologiebedrijven als
VDL en Terberg die wereldwijd koplopers zijn in de ontwikkeling van
autonome voertuigen voor logistieke operaties. Met een Living Lab binnen
Nederland kunnen zij hun R&D versnellen en buitenlandse partners naar
Nederland halen voor doorontwikkeling van de technologie voor het
rijden van autonome voertuigen in mixed traffic.

Wat levert het op?
Het project is essentieel voor logistiek dienstverleners in West-Brabant en
Zeeland die actief zijn in het wegvervoer. Studies geven aan dat de introductie van autonoom transport zal leiden tot een kostenreductie van 47%
(en daarmee tot een druk op de prijzen zal leiden) en dat technologiebedrijven met het aansturen van autonome voertuigen een aanzienlijk deel
van de bestaande business van logistiek dienstverleners kunnen overnemen. Het project versterkt het innovatiesysteem in West-Brabant en
Zeeland door logistiek dienstverleners te betrekken bij de experimenten
en bij hen actief onderzoek te doen naar business impact van autonoom
transport.

Ze worden geholpen bij het uitwerken van strategieën en nieuwe business proposities waarmee zij hun positie in de keten kunnen versterken
of beschermen. Daarnaast versterkt het de samenwerking tussen wegbeheerders, logistieke dienstverleners en technologiebedrijven: samen
kunnen ze verkeersveiligheid met autonome voertuigen waarborgen en
in beeld brengen welke eisen aan de systemen gesteld moeten worden
om ze toe te laten tot de openbare weg.

Wat kost het?
Projectpartners werken dankzij subsidies in het Living Lab samen aan
experimenten en ontwikkelstappen. De projectpartners dragen bij door
inzet van uren of investeringen.

Hoe doe ik mee?
Wil je meer info? Stuur een mail aan Kymo Engelman:
Email: kymoengelman@impulszeeland.nl of bel: +31 652301972.
In samenwerking met:

Het project Zero Emissie Transport wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling, het Rijk en de Provincie Zeeland, in het kader van OPZuid.
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PROJECT

TOP 10 VAARDIGHEDEN 2025

Energietransitie: Living Lab elektrisch rijden
Wat is het?
Ervaring opdoen met het gebruik van elektrische voertuigen in de dagelijkse bedrijfspraktijk.

Wat is de aanleiding?
Een snelle en onvoorbereide omschakeling naar zero emissie logistiek
kan onnodige kosten met zich meebrengen wanneer de overheid
beslist sanctionerend op te treden. Daarnaast zijn er meer en meer
klanten die bedrijven evalueren op hun handelen naar maatschappelijke
verantwoordelijkheid en de CO2 belasting in de hele waardeketen.
Wat levert het op?

Wat levert het op?
›
›

›
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Experience: ervaring met elektrisch rijden in vergelijking met
traditionele voertuigen
Explorer:
› verkenning haalbaarheid van een elektrisch voertuig in de
dagelijkse bedrijfspraktijk
› inzicht hoe planners en chauffeurs omgaan met de actieradius,
energieverbruik en laadbehoefte van het voertuig in de planning
en uitvoering.
Innovatieproject
› testen van verschillende modellen voertuigen
› analyse vanuit het lectoraat Supply Chain Innovation welk model
het best aansluit bij de bedrijfsvoering, alsook de energieopwekking
en laadinfrastructuur.
› Inzet HZ student/stagiair die gedurende 6 maanden alle vragen in
kaart brengt (energieopwekking tot laadinfrastructuur) alsook de
proefritten uitvoert om te meten waar de uitdagingen liggen voor
het bedrijf en mogelijke oplossingen.

Wat kost het?
Als projectpartner stelt Louwman gratis elektrische bestelbussen
beschikbaar van het merk Mercedes, Peugeot, en Toyota. HZ stuurt ter
begeleiding kostenloos een monitoringplan/template rittenregistratie
door om de proefritten achteraf makkelijk en objectief te kunnen
beoordelen. Bij het innovatieproject is het gebruikelijk om de stagiair een
stagevergoeding te betalen (geldt niet voor pakket Experience en Explorer)

Analytisch en innovatief denken
Actief leren en strategisch leervermogen
Probleemoplossend vermogen voor complexe vraagstukken

Hoe doe ik mee?
Meedoen? Stuur een mail aan Celine Degroote: Email: degr0007@hz.nl of
bel: +32 472018350. Ook indien je eerst meer informatie wenst kun je
vrijblijvend contact opnemen met Celine.
In samenwerking met:

Kritisch denken en analyseren
Creativiteit, originaliteit en initiatiefrijk
Gebruik van technologie, voortgangsbewaking en controle
Technologisch ontwerp en programmering
Veerkracht, stressbestendigheid en flexibiliteit

Het project Zero Emissie Transport wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling, het Rijk en de Provincie Zeeland, in het kader van OPZuid.

Logisch nadenken, oplossingsgericht denken en ideeen
vormen

93

Bronnen:
Jan Lubberding, Rob van Stratum, Erik Kaptein, 2017, Change
Management. Groningen/Utrecht: Noordhoff Uitgevers
Marijn Mulders, 2014, 111 Management Modellen. Groningen/Utrecht:
Noordhoff Uitgevers
Henk Volberda, Menno Bosma, 2011, Innovatie 3.0 – slimmer managen,
organiseren en werken. Amsterdam: Mediawerf
Menno Lanting, 2021, Uit het transformatiemoeras. Amsterdam/
Antwerpen: Business Contact
Gijs van Wulfen, 2014, De innovatie expeditie – een visuele reisgids voor
nieuwe diensten en producten. Culemborg: Van Duuren Management
Michel Brakenhoff, Caroline Dusschooten, Franciska Fleminger, Gerard
Nieuwe Weme, Boke C. de Pater, Willem Spee, Lianne Vorstenbosch,
2008, Kookboek Sociale Innovatie – Visies en verhalen. Den Bosch:
Stichting Greenfield Groep.
Kets De Vries, prof.Dr.M., 2018, Leiderschap ontraadseld. Amsterdam:
Colofon
Boom Onderwijs.
J. Kuijpers, B. Tichelaar, 2016, De kleine Covey. Amsterdam: Business
Vormgeving en illustraties: © IBC-Communicatie, Oostburg, Nederland
Contact

Nuttige links en adressen
www.tln.nl
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Bij de vaststelling van het thema voor het Jaarcongres van Zeeland Connect 2021
is gekozen voor ‘verandermanagement en sociale innovatie’. Achtergrond van dit
thema zijn de zeer snel op ons afkomende disruptieve ontwikkelingen die onze
bekende werkprocessen en manier van opereren substantieel en definitief zullen
veranderen. Denk hierbij aan digitalisering & robotisering, waarbij standaard
processen geautomatiseerd worden en data gedeeld, met kansen om (veel)
eﬃciënter te werken mits we voldoende handig en vaardig zijn deze kansen te
benutten. Heb geen illusies: als jij het niet doet, doen anderen het wel en sta je
voor je het weet met 1-0 achter.
Of neem de energietransitie die maakt dat we bewustere keuzes moeten maken
waar het gaat om uitstoot en milieubewust handelen. Fossiele brandstoffen
gaan verdwijnen. Technisch zijn alternatieve energiebronnen meer en meer
beschikbaar. Toch staan bedrijven niet te popelen om de transitie nu al te maken.
Sterker nog: bij velen ontbreekt het überhaupt aan een plan.
Het is niet de vraag of er voor bedrijven en organisaties iets gaat veranderen,
maar in welke mate zij in staat zijn zich aan te passen. Ben jij straks in staat de
onomkeerbare ontwikkelingen die op ons afkomen het hoofd te bieden? Ben
jij in staat concurrerend te blijven? Is wat en hoe je nu je werk doet straks nog
levensvatbaar? Is er toekomst voor jouw bedrijf of organisatie? Wacht je af op
wat komen gaat? Zal het jouw tijd wel duren?

Tonen we ons volgers, met het risico dat dingen ons straks overkomen en we te
laat zijn en ingehaald worden door de realiteit? Door grote jongens als Amazon
en Google die door hun grootte en slagkracht en innovatievermogen de nieuwe
toekomst omarmen en mede vormgeven?
Of nemen we initiatief en gaan we met onze bestaande en vertrouwde businessmodellen terug naar de tekentafel om ze toekomstproof te maken, uitgaande
van een nieuwe realiteit. Niet kijken hoe je nieuwe technologieën kunt inpassen
in jouw bestaande business- of organisatiemodel, maar uitgaan van een nieuwe
werkelijkheid. Om vervolgens na te gaan hoe jouw businessmodel aangepast
dient te worden om relevant te blijven en van toegevoegde waarde.
Zeeland Connect wil ondernemers en organisaties inspireren om niet af te
wachten, maar leiderschap te tonen en na te denken over een plan hoe relevant
te blijven in onze snel veranderende wereld.
Makkelijk? Zeker niet! Noodzakelijk? Absoluut!
Met dit werkboek wil Zeeland Connect (logistieke) ondernemers, klein en groot,
helpen een volgende stap te zetten richting vernieuwing.

DEZE UITGAVE IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE STRATEGISCHE PARTNERS VAN ZEELAND CONNECT

www.zeeland-connect.nl
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