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Logistieke
internetinnovaties
Drs. K. Dittrich & drs. H.A.C. Runhaar

Begripsomschrijving

Onder logistieke internetinnovaties worden innovaties door
transportondernemingen en logistieke dienstverleners ver-
staan, gebruik makend van elektronische hulpmiddelen zoals
internet en e-mail. Een dergelijke innovatie kan plaatsvinden
door ontwikkeling van nieuwe producten of diensten of door
verbetering van bestaande bedrijfsprocessen. Toepassingen
van logistieke internetinnovaties zijn onder meer elektronische
marktplaatsen, online orderverwerking en online tracking-and-
tracing op basis van Global Positioning Systems.

Toelichting

Internettoepassingen kunnen door bedrijven worden gebruikt
voor de innovatie en verbetering van zowel producten en dien-
sten als van bedrijfsprocessen. Door productinnovatie wordt
een geheel nieuw product of dienst, of een nieuwe variant van
een bestaande, ontwikkeld en aangeboden. Door procesinnova-
tie worden bestaande bedrijfsprocessen verbeterd, wat meestal
een kostenbesparing of een vergroting van de productiviteit tot
gevolg heeft.
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De scheidslijn tussen product- en procesinnovatie is niet altijd
scherp. Veel innovaties hebben zowel betrekking op een pro-
duct of dienst als op het productieproces. Verder kunnen som-
mige verbeterde productie- of andere bedrijfsprocessen weer
als product of dienst geleverd worden door een bedrijf. Een
voorbeeld hiervan is warehousing, een proces dat nu als aparte
dienst aan bijvoorbeeld supermarkten geleverd kan worden. In
dit artikel ligt de nadruk op het gebruik van internet voor de
verbetering van bestaande bedrijfsprocessen van transporton-
dernemingen en logistieke dienstverleners. De redenen hier-
voor zijn enerzijds dat de meeste innovaties door internetge-
bruik een procesverbetering inhouden en anderzijds dat pro-
ductinnovaties met name door verladers worden toegepast –
denk bijvoorbeeld aan het ‘virtualiseren’ van een transportke-
ten door printing-on-demand, waardoor de fysieke vervoersbe-
hoefte wegvalt.

Innovatie in bedrijfsprocessen

Het innovatieproces bestaat doorgaans uit een aantal stappen:
- Het opvangen van signalen uit de omgeving: bedreigingen

en kansen voor verandering,
- Beslissen op welke signalen te reageren; wat vaak zal af-

hangen van de bedrijfsstrategie,
- Het verwerven van de juiste middelen om die veranderin-

gen te kunnen doorvoeren, bijvoorbeeld zelf ontwikkelen of
samenwerking met andere bedrijven,

- Het implementeren van de innovatie die het meest ge-
schikte antwoord op de veranderde omgeving lijkt te geven.

Deze visie op innovatie benadrukt het aanpassen van een be-
drijf op signalen van buiten en behelst daarmee meer dan het
ontwikkelen van nieuwe producten of diensten. Dit omdat
technologische veranderingen en nieuwe markten bedrijven
dwingen om zich meer flexibel op te stellen en zich regelmatig
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te bezinnen op bestaande producten en diensten en de bedrijfs-
processen.

Waarom een logistieke internetinnovatie toepassen?

Het gebruik van internet via een website leidt tot een grotere
zichtbaarheid. Hierdoor kunnen andere markten of marktseg-
menten worden aangeboord. Bijvoorbeeld een regionaal geori-
enteerde transportonderneming die door haar website onder de
aandacht kan komen van iedereen die het woord ‘transport’ en
de regio in kwestie intikt. Door deze aandacht wordt het duide-
lijk dat het bedrijf in de regio in kwestie wellicht ingezet kan
worden bij retourvrachten of voor de lokale distributie van in-
termodale stromen. Ten tweede betekent het vaak dat de orga-
nisatie van een bedrijf drastisch moet veranderen. Vroeger was
een willekeurig kantoor ingericht met telefoon, fax, computer
en een printer die voornamelijk diende voor het typen en uit-
draaien van brieven en facturen. Tegenwoordig wordt er van
bedrijven verwacht dat er tenminste een website is en dat ze
per email te bereiken zijn. Bovendien is een toenemend aantal
verladers ontevreden over de informatievoorziening van ver-
voerders, zoals  aangegeven in tabel 1. Uit deze tabel kan wor-
den afgeleid, dat de informatievoorziening uitgebreid dient te
worden.

Tabel 1: De vijf belangrijkste bronnen van ontevredenheid van verladers ten
aanzien van logistieke dienstverleners
Aspect Percentage verladers
Te duur 42 %
Gebrekkige informatie 33 %
Gebrekkige documentatie 17 %
Geen tracking-and-tracing 17 %
Niet flexibel 17 %
Bron: Forrester Research., Delivering the Global Goods, in Louwes (2001).
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Tabel 2 geeft een aantal voorbeelden van logistieke internetin-
novaties. Deze voorbeelden zorgen voor meer transparantie
(prijzen en kosten) en maken het mogelijk om sneller en effici-
enter op problemen of nieuwe mogelijkheden te reageren.
Sommige transportbedrijven zijn echter juist beducht voor de
vergrote transparantie, omdat zij vrezen dat transportbedrijven
hierdoor tegen elkaar worden uitgespeeld en dat contacten met
verladers vluchtiger worden vergeleken met de huidige relaties,
die zijn gebaseerd op EDI.

Tabel 2: Voorbeelden van innovatie in het transport door internet
Deelterrein Voorbeeld
Inkoop - E-procurement (bijvoorbeeld van diesel; alleen

of samen met anderen)
Verkoop/marketing - Website naast advertentie in krant/Gouden Gids

- Electronic market place
Producten/diensten - E-fulfillment(distributie van internetbestellingen)

- Continuous replenishment voor verladers, bij-
voorbeeld door koppelen van verkoop-
informatiesystemen (via barcode) en internet

Informatievoorzie-
ning

- Orderbevestiging via e-mail (naast fax/telefoon)
- Online orderverwerking, openbaar voor klant
- Eigen management-informatievoorziening
- Tracking-and-tracing via internet
- EDI via internet in plaats van private netwerken

Transportprocessen - Rit- en routeplanning via GPS
- Uitwisselen transport met andere vervoerders via

internet

Het grote voordeel van het snel aanpassen van het bedrijf op de
nieuwe mogelijkheden die internet biedt, is dat een bedrijf
daarmee die concurrentie kan voorblijven en wellicht zijn
marktaandeel kan vergroten. Deze first-mover advantages  zijn
een alternatief voor een prijzenoorlog en leiden tot hetzelfde
doel: marktleider worden.

Shapiro en Varian (1999) stellen een tweesporen strategie voor
om marktleider te worden en te blijven. Ten eerste moeten pro-
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ducten of diensten tegen relatief lage prijzen worden aangebo-
den. Hoewel dit ten koste zal gaan van korte termijn winstmar-
ges, kan een lage product- of dienstprijs klanten aan het bedrijf
binden zonder dat al te veel nieuwe bedrijven kunnen toetre-
den. Hiermee kan een bepaald marktaandeel worden verworven
én behouden.

Ten tweede moet een signaal worden afgegeven naar mogelijke
toetreders dat de prijzen altijd nog lager kunnen. Zolang een
bedrijf de concurrentie kan overtuigen dat wanneer zij de markt
betreden de prijzen drastisch omlaag gaan, hoeven de prijzen
niet extreem laag te zijn. De winstmarges blijven dan op een
redelijk niveau terwijl de concurrentie op een afstand wordt
gehouden.

Wat is het alternatief?

Het schrikbeeld van de vele faillissementen van de zogenaam-
de ‘dot.coms’ zal menig manager, die nadenkt om ook on-line
te gaan, slapeloze nachten bezorgen. Een groot aantal bedrijven
in de Nieuwe Economie is alweer van het toneel verdwenen,
dus waarom haantje-de-voorste zijn en een logistieke interne-
tinnovatie doorvoeren? Een afwachtende houding kan ook zo
zijn voordelen hebben.

Potentiële voordelen van deze wat meer conservatieve strategie
worden in de literatuur second-mover advantages genoemd.
Afwachten stelt bedrijven in staat om te leren van andermans
fouten. Sommige strategieën blijken succesvol en verdienen
navolging, andere blijken een mislukking en dienen derhalve te
worden vermeden. Een bedrijf kan niet elke innovatie oppik-
ken; een selectie blijft daarom noodzakelijk. Voor de nieuwe,
succesvolle procesinnovaties is de weg geplaveid door de pio-
niers. Zij hebben de grote investeringen gedaan en gezorgd
voor customer awareness. De navolgers kunnen met minder
kosten toetreden, aangezien de klanten al bekend zijn met de
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nieuwe producten en diensten, en hoeven niet zelf nogmaals
het wiel uit te vinden. Het grote dilemma voor bedrijven is dus
om de juiste strategie te kiezen: pionier of imitator?

Aandachtspunten / Checklist

In theorie kunnen innovaties leiden tot grote voordelen. Echter,
in de praktijk blijken veel innovaties toch minder succesvol uit
te pakken. Sommige bedrijven geven kapitalen uit aan dure
consultants en software maar blijken achteraf te kampen met
incompatibele bedrijfssystemen en tegenvallende baten in ter-
men van extra omzet of hogere productiviteit. Andere bedrij-
ven hebben te kampen met onverwachtse tegenwerking door
medewerkers, die zich door de invoering van informatiesyste-
men zoals boordcomputers in vrachtwagens bedreigd voelen.

Een universele leidraad voor succesvol innoveren is niet te
geven. Wèl kan het innovatieproces en de beslissing om al dan
niet te innoveren worden gestructureerd aan de hand van een
door VNO-NCW (1999) ontwikkelde checklist  Hierbij dient
een bedrijf zichzelf de volgende vragen te stellen:
- Wat zijn de lange termijn doelstellingen in termen van toe-

gevoegde waarde die we willen leveren en activiteiten waar
we goed in zijn?

- Waar liggen de kansen: hoe ontwikkelt de markt zich, wat
wil de klant en welke technieken zijn nu beschikbaar?

- Hoe kunnen de lange termijn doelstellingen het beste wor-
den bereikt: welke innovatie sluit daarbij het beste aan, en
wordt hiermee daadwerkelijk voldaan aan de klantenwens?

- Hoe wordt de benodigde kennis en expertise verworven:
doen we het zelf, besteden we het uit of doen we het in sa-
menwerking met een ander bedrijf?

- Hoe schep ik duidelijkheid in de kosten en opbrengsten van
het project? Hierbij kunnen de volgende deelvragen worden
onderscheiden:
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� Wat zijn de verwachte opbrengsten? Denk hierbij aan
extra omzet of juist het voorkomen van omzetverlies,
productiviteitsstijging in orderadministratie etc.

� Brengt de innovatie kosten met zich mee in de vorm
van vervroegde afschrijvingen – bijvoorbeeld in softwa-
re?

� Wat zijn risico’s ten aanzien van de verwachte kosten
en opbrengsten?

� Onder welke voorwaarden wordt het project stopgezet?
- Hoe motiveer ik mijn personeel? Tenslotte zijn zij het die

de innovatie daadwerkelijk tot stand (zullen) brengen.
Voorlichting, scholing, training, stimulering van creativiteit
en belonen van goede prestaties zijn instrumenten die
overwogen kunnen worden.

- Hoe pas ik de innovatie in de bestaande organisatie? Denk
hierbij niet alleen aan software, maar ook aan bedrijfspro-
cessen.

- Hoe houd ik technische expertise en vaardigheden van per-
soneel op peil?

- Hoe financier ik de innovatie: via eigen vermogen, kredie-
ten of eventueel subsidie?

Instant probleemoplosser

Probleem: Verouderde informatievoorziening

De directie van transportbedrijf XYZ, een middelgroot bedrijf
met 50 trekkende eenheden, had het gevoel dat het door het
bedrijf gebruikte informatiesysteem niet meer voldeed. De or-
derverwerking en planning werden nog grotendeels handmatig
gedaan en het idee leefde dat deze processen door middel van
ICT efficiënter zouden kunnen worden uitgevoerd. Bovendien
was er weinig zicht op de productiviteit van het voertuigpark
en personeel c.q. op de mogelijkheden om de productiviteit te
verhogen.
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Oplossing

Besloten werd om een nieuw informatiesysteem op te zetten
dat zoveel mogelijk werd gebaseerd op internet. Ondersteund
door een adviesbureau werd na een grondige probleem- en
kosten-batenanalyse gekozen voor de volgende opzet:
- Alle vrachtwagens werden uitgerust met boordcomputers,

die via GPS een rechtstreekse verbinding met de planning-
afdeling hadden.

- De communicatie tussen chauffeurs en planningsafdeling
werd vervangen door korte elektronische berichtenuitwis-
seling, waardoor de bezetting van de planningafdeling om-
laag kon.

- Alle klantenverbindingen verliepen via internet (orderver-
werking, facturen, betalingen, tracking-and-tracing).

- Via internet werd verladers real-time tracking-and-tracing
informatie verstrekt.

De boordcomputer werd gebruikt om real-time gegevens over
brandstofverbruik, snelheid en doorlooptijden door te geven,
zodat de planning geoptimaliseerd kon worden; extra vrachtjes
waren eenvoudig in te plannen en files werden vermeden. Ver-
der kreeg men inzicht over werkelijke kosten en productiviteit
en via internet kon exacte informatie aan verladers worden
verstrekt over aankomsttijden. Via de boordcomputer konden
zelfs op afstand motorstoringen worden gedetecteerd en moge-
lijk worden opgelost, terwijl het voortdurende contact tevens
bijdroeg aan de veiligheid en motivatie van de chauffeur. De
chauffeurs werkten mee aan de innovatie doordat zij van begin
af aan werden betrokken bij het proces en doordat de directie
hun vrees voor privacyverlies ten gevolge van het toegenomen
inzicht in hun gedrag serieus nam. Het netto resultaat was po-
sitief: een productiviteitsstijging, leidend tot lagere tarieven,
meer tevreden klanten en omzetstijging.



Vraagbaak:      Logistieke internetinnovaties–9

# Vraagbaak voor Inkoop & Logistiek juni 2001 Logistieke internetinnovaties

Verwijzingen

Continu verbeteren
Continuous replenishment (CRP)
Electronic Commerce
E-marketplaces
Internet
Internet enabled supply chain planning
Merge-in-transit
Productiviteit
Technologische ontwikkelingen
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