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Logistics, 
transport and 
warehousing 

solutions

Customer service, 
inventory and 

planning solutions

Business intelligence, 
Big data and IT 

solutions

Recruitment of 
supply chain 
professionals 

Supply Chain management
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Online ontwikkelingen



Omnichannel retail en de verschuiving van de retailkanalen

30%: Oriënteren online, 
kopen online

30%: Oriënteren online, 
kopen in een fysieke winkel

40%: Oriënteren in een 
fysieke winkel, kopen in 

een fysieke winkel



Groei NL 2012-2020

2012: 
online omzet 
producten: €

4,8 miljard

2020: 
online omzet 
producten: €
16,9 miljard 

8 jaar 
lang: 17% 
groei/jaar



Marktontwikkelingen

GfK-rapport:
“Growth without end ?” 



Logistiek wordt satisfier door e-commerce

Snelle levering

Betrouwbare 
levering

Afleveropties



Logistiek wordt satisfier door e-commerce

• Door e-commercie, door kopen op afstand, is 
logistiek een krachtige commerciele factor 
geworden

• Logistieke service: van dissatisfier naar satisfier



Omnichannel logistiek

Personeel & organisatie

Informatiesystemen (ERP, WMS, TMS, webshop, systemen ketenpartners)

Besturing (ordermanagement, voorraadbeheer, productieplanning, 
contractmanagement)

Producent Groothandel Retail DC

Winkel

E-commerce 
DC

Consument

Retouren



Moore’s Law



Resumerend

• Snelle groei van online fysieke verkopen
– (17%/jaar voor 8 jaar)

• Online groei voor alle sectoren;
• Logistiek als “Wow-factor”
• Supply chain wordt omni-channel
• Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller



Innovatie voor de LDV: 

Waar begin ik?



De competitie komt links!



Innovatie voor de LDV: waar begin ik?

Personeel & organisatie

Informatiesystemen (ERP, WMS, TMS, webshop, systemen ketenpartners)

Besturing (ordermanagement, voorraadbeheer, productieplanning, 
contractmanagement)

Producent Groothandel Retail DC

Winkel

E-commerce 
DC

Consument

Retouren



Innovatie: Kies je “blue ocean”



De competitie komt links!



Kies je “blue ocean”

Producent Groothandel Retail DC

Winkel

E-commerce 
DC

Consument

Retouren

LAST-MILE OPLOSSINGEN
• Product specialist
• Platform aanbieders
• 1 a 2-uurs leveringen
• Stadsdistributie
• ….



Kies je “blue ocean”

Producent Groothandel Retail DC

E-commerce 
DC

Consument

Retouren

RETOUR OPLOSSINGEN
• Retour integratie
• Repair services 
• IT platform
• .......

Winkel



Kies je “blue ocean”

Producent Groothandel Retail DC

E-commerce 
DC

Consument

Retouren

CONTRACT LOGISTIC SERVICES
• Mass personalisation
• Customer service
• Supply Chain Finance
• ....

Winkel



Kies je “blue ocean”

Producent Groothandel Retail DC

Winkel

E-commerce 
DC

Consument

Retouren

BPO SCM/4PL/REGIE/MANAGED SERVICES
• Control tower;
• Planning & forecasting
• Order management
• ….....?



Innovatie: Investeer in je organisatie

Investeren in en bouwen aan een adaptieve 
organisatie:



Innovatie: Investeer in je personeel

Investeren in medewerkers, T-shaped people:

“Disruptieve ontwikkelingen stellen hoge eisen aan bedrijfsleven”

Personal Skills 3.0 (‘broad’), bijv.
• Tech én Biz savvy
• Value chain denken
• Flexibiliteit, ‘agile’ werken, continu verbeteren
• Creativiteit & ondernemerschap
• Samenwerken & beïnvloeden
• Kritisch denken & analytische skills

Digital Know How (‘deep’), bijv.
• Digital Marketing & growth hacking
• Webshop management
• Multi Channel Customer Journey
• Product development & go-to-market
• e-Inkoop & Logistics



Innovatie: Investeer in technologie

Investeren in technologie:

“We are a technology company we just happen to do 
retail” - Werner Vogel CTO Amazon -

“Wij zijn een hightech bedrijf, gespecialiseerd in e-
commerce” – Jack Heijkans MD DocData –



De competitie komt links!



Innovatie: Doe het samen 

• “Co-creatie” per 
klant behoefte

• Productontwikkeling
• Dienstontwikkeling
• Distributie
• Executie

Innovatie

KLANT

KLANT

KLANT



Innovatie LDV: Waar begin ik?

1. Bepaal je “Blue Ocean”
2. Creëer een adaptieve organisatie
3. Investeer in T-shaped medewerkers
4. Investeer continue in technologie
5. Innoveer met partners



2020

“De logistieke dienstverlener van vandaag 
bestaat niet meer in 2020!”

“We are a technology company, we just
happen to do 

logistic services”



Contact

UC Group
Overschiese Dorpsstraat 64
3043 CS Rotterdam

T: +31 1 08 92 91 93
E: info@ucgroup.nl
W: www.ucgroup.nl


