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Inhoudsopgave  

Woord vooraf 

1 Vertrekpunt (waar komen we vandaan?) 

2 De ‘oude economie’ wat blijft belangrijk 

3 De transactie economie: kunnen we mee met de ontwikkelingen 

van deze tijd: wat moeten we doen? 

4 De disruptive economy: hoe ziet de verdere toekomst er uit  

5 Discussie / vragen / meningen aan de hand van stellingen 
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Woord vooraf 

 Achtergrond 

 De regio Venlo – Venray profileert zich al jaren als top logistieke 

regio 

 De regio vervult van oudsher een draaischijffunctie gericht op het 

internationale (met name Duitse) achterland 

 Er komen nieuwe ontwikkelingen af op de regio, maar onduidelijk is 

welke kansen deze kunnen bieden 

 

 

 

 Doel van deze discussie 

 Wat komt op ons af? Zijn we voldoende toegerust om mee te gaan 

in deze ontwikkelingen? Moeten we soms meer over de grens 

kijken en wanneer dan? 
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 Vertrekpunt 1

 Venlo Venray:  

 Al jaren de logistieke 

hotspot van Nederland 

2,7%
5,1%

2,6% 3,3%

1,9%

2,0%

1,4%
1,6%

2,7%

2,3%

2,5%
2,5%

2,4%

2,7%

1,9%
2,2%

1,8%

2,0%

1,4%
1,6%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

Procentueel aandeel logistieke werkgelegenheid 2013
Functionele definitie, BCI 2013 Alle overige sectoren

J-N Zakelijke
dienstverlening

F Bouwnijverheid

C Industrie

G Detailhandel (incl
auto's) (45,47)

G Groothandel (46)

H Vervoer en opslag

12,4%11,2%14,9%12,6%

 15% van de 

werkgelegenheid is 

gerelateerd aan 

logistiek 



 Buck Consultants International, 2015 4 

 Logistieke topregio 

Logistieke 
Topregio

>200 ha. 
terrein

>100 
LSP’s en 

EDC’s
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De regio is steeds meer onderdeel  

van… 
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 Samengevat: 

 Goede uitgangspositie, maar blijft dit ook voor de toekomst zo? 

 Waar liggen de uitdagingen? 

 Wat betekenen de ontwikkelingen die op ons afkomen voor ons? 

 Kan de basis Euregionaal worden verbreed en wat is de 

meerwaarde? 

 

 

 
Samen met U op zoek naar antwoorden en richtingen in 3 

economieën die zich tegelijktijdig ontwikkelen 

 
De Oude economie Maken, verhandelen opslaan en distribueren   

De Transactie economie Technologische toepassingen toevoegen 

De Disruptive economie  Vernieuwende combinatie en P/M combi’s 
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 De oude economie: wat blijft belangrijk 

A. We blijven producten maken maar vaak op andere plaatsen (80% van alle 

greenfield investeringen vindt plaats in Azië ) 

B. Afstanden worden langer (fysieke zin), er komen nieuwe handelsroutes, 

nieuwe havens komen op (in China zijn al 8 havens beschikbaar van gelijke 

omvang als Rotterdam, ook Zuid-Europese havens timmeren aan de weg  

C. Globalisering (opkomst landen als India, Vietnam, maar ook Brazilië) en 

verstedelijking 

D. Positie in netwerken en ketens wordt steeds belangrijker (van een 

vestigingsplaats naar strategische grondposities in wereldwijde ketens) 

E. Macht van consument neemt toe, markten worden steeds meer 

vraaggedreven, roep om duurzaamheid (en  bijbehorende regelgeving die 

soms ook belemmerend kan werken)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zien we op korte termijn gebeuren? 

2
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A. Smart Logistics Venlo: aandacht voor logistiek 

B. ELC Limburg 

C. Samenwerking met Port of Rotterdam (convenant) 

D. Samenwerking binnen Euregio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat ondernemen we? 



 Buck Consultants International, 2015 9 

A. Er is nog geen doorbraak gerealiseerd  in het maken van een daadwerkelijk 

goed functionerende grensoverschrijdende arbeidsmarkt (bron: CBS) 

B. Zijn we voldoende op de hoogte  van 

Risico’s die op ons afkomen,  

hebben we een plan? 

C. Meer LinksRheinisch focussen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laten we ook iets liggen? 
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Stelling ‘Oude economie’   
 

 

 

 

“We moeten vooral doen waar we goed in zijn en onze 

draaischijffunctie uitbouwen in samenwerking met vooral 

de mainport Rotterdam en de Euregio”   

 
Uitleg  

 Er komt veel op ons af. Afstanden worden kleiner (3D printing, internet of things 

etc.) maar ook eenvoudiger te overbruggen (nieuwe snelle routes) 

 In alle gevallen blijft er ook sprake van fysieke stromen (zonder taxi’s geen Uber, 

zonder hotels geen Air B&B, zonder havens en knooppunten geen aan huis 

bezorging van je IPhone 

 Vraag is doen we genoeg en mikken we op de juiste onderwerpen?  

 Als we samenwerken weten we dan op welke thema’s we dit doen en waarom? 
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 De Transactie Economie 3

 Kenmerken: 

 Assets worden minder belangrijk, maar wel de toegang tot assets 

 Bedrijven worden meer footloose (we regelen het op afstand) 

 Bedrijven verdienen geld vaak ook met andere toepassingen dan 

oorspronkelijk bedoeld (voorbeelden Meteo Consult, TB) 

 Belang van ICT neemt toe (big data) 

 Toename belang kopen via internet (Europa heeft bijna 900 miljoen 

inwoners waarvan al 30% via internet spullen koopt en verhandelt) 

 Casus ITS markt (intelligent Transport Systems).  
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 Casus ITS markt (intelligent Transport Systems).  

 Traffic management (data generation, management and provision). 

 Passenger information 

 Traffic safety and enforcement 

 Navigation & trip planning 

 Traffic signs  

 In-car safety systems 

 Vehicle to vehicle communications  

 Road to vehicle communication 
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 Hoe ziet dat er uit? 
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Stelling Transactie Economie   
 

 

 

 

We kunnen niet alles en zullen slim moeten gaan 

samenwerken met partners in een ruimere regio  

Uitleg  

 Bedrijven worden meer en meer footloose. Er komen nieuwe control centers die op 

strategische plaatsen worden neergezet. 

 Discussie gaat over 2 zaken 

 Kunnen we een vooraanstaande positie innemen door de oude economie slim uit 

te bouwen tot een transactie economie 

 Moeten we niet breder gaan samenwerken bijvoorbeeld met Automotive campus in 

Helmond op gebied van slimme Logistieke technologieën? 
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 De Disruptive Economy 4

 Kenmerken: 

 Ontwikkelingen waarvan we wel het bestaan weten maar nu nog niet 

kunnen inschatten wat de effecten precies zullen zijn. Denk aan  

− Internet of things 

− 3D printing  

 Daarnaast ook trends die op lange termijn grote impact gaan hebben maar 

waarvan we de uiteindelijke effecten ook nog niet kunnen ‘berekenen’  

− Klimaatveranderingen  

− Sterke hang naar wonen en werken in metropolitane gebieden 

− Vergrijzing veranderende samenstelling van de bevolking 

− Geopolitieke veranderingen  

 Producten ontstaan uit het niets, nieuwe combinaties worden gemaakt 

− Zelfrijdende auto? 
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Bron: DHL, LOGISTICS TREND RADAR 2014 

Diverse publicaties over logistieke trends, o.a.: 

 DHL trend radar, jaarlijkse publicatie voor contract logistiek en stadslogistiek 

 In opdracht van Barclays Bank heeft Roland Berger sleuteltrends voor de mondiale 

logistieke markt in beeld gebracht 

 

 

Bron: Roland Berger Strategy Consultants (2014) 

 Wat zijn invloedrijke middellange 

termijn ontwikkelingen? 
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 Casus Circle Design 

 Combinatie van fashion en meubels 

 Resten uit kleding hergebruikt voor ontwerp 

 Samenwerking tussen ontwerper en Mud Jeans 

 Ander businessmodel Betalen voor gebruik (bruikleen) 
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Stelling Disruptive Economie   
 

 

 

 

Euregio als grootste en best proeftuin voor nieuwe 

economie 

Uitleg  

 Nieuwe economie vindt vooral plaats in grote metropolitane gebieden. Regio Venlo 

mist op dit moment die uitstraling 

 Samenwerking in de Euregio met bijvoorbeeld Düsseldorf kan dit verbeteren  

 Regio ambieert vooralsnog geen koplopersfunctie maar kan wel zichzelf 

presenteren als grootste en best geoutilleerde living lab. 
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 Discussie 

Thema   Motivatie   

Internationalisering We zullen wel moeten of?….. 

Samenwerking  Met wie? Waarom en op welke onderdelen  

Schakels in ketens Operationele kosten in hand   

   houden hoe dan? 

Duurzaam doorbouwen borging voor toekomst  

Woon en leefklimaat idem  

 

Arbeidsmarkt (Euregio) Blijvende productiefactor  

Risicobeheersing  Wordt steeds importanter 

 

Proeftuin voor nieuwe Geen koplopersfunctie in zicht? Wat dan wel? 

economie 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
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Wat komt op ons af Zijn we er klaar voor Wat moeten we doen Met wie?

Oude Economie

Globalisering

Ketens en netwerken

Operationele kosten

Arbeidsmarkt

Risico management 

Overig?

Transactie Economie

E-commerce

Big data

ICT / ITS

Overig?

Disruptive economy

Internet of things

3d Printing

Metropolitane gebieden

Klimaat

Geopolitiek 

Vergrijzing

Overig ?
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Contact 

  

Marcel Michon 

Managing Partner  

Buck Consultants International 

marcel.michon@bciglobal.com 

06-53647131 

mailto:marcel.michon@bciglobal.com
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Dominante ontwikkeling 

Impact op PM 

combinaties regio Venlo* 

Impact op locatie Venlo in 

netwerk NW Europa 

Markt – opkomst e-commerce 

 

+++ ++++ 

Markt – producten worden 

diensten 

++ ++ 

Markt – schaalvergroting 

logistiek dienstverleners 

+++ ++++ 

Geografie – spoor verre oosten 

 

++ +++ 

Geografie – noord route ijsvrij 

 

++ +++ 

Geografie – MENEA nieuw 

logistiek knooppunt 

++ ++ 

Technologie – big data 

 

+++ ++ 

Technologie – cloud logistics 

 

++ ++ 

Duurzaamheid 

 

++ ++ 

* Kernmarkten zijn (1) logistiek en (2) Food and  Fresh en (3) electronics  

Invloed middellange termijn trends  

op regio Venlo 
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Dominante ontwikkeling 

Impact op PM 

combinaties regio 

Venlo* 

Impact op locatie Venlo 

in netwerk NW Europa 

Markt – Omnichannel logistics +++ +++ 

Markt – Maatwerk per klant +++ +++ 

Markt – Mondiale logistieke 

superstructuren 

++ ++ 

Geografie – Mondiale netwerken +++ ++ 

Geografie – Versterken positie opkomende 

markten in Verre Oosten en Afrika 

+ + 

Technologie – Internet of Things ++ ? 

Technologie – 3D printing + 0 

Technologie – Autonome logistiek ++ ++ 

Duurzaamheid - Synchromodaliteit ++ +++ 

Duurzaamheid – Circulaire economie +++ ++ 

Duurzaamheid – hoge eisen klanten  +++ + 

Duurzaamheid – strenge overheidsnormen + + 

Invloed lange termijn trends regio Venlo 

* Kernmarkten zijn (1) logistiek en (2) Food and  Fresh en (3) electronics  


