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Introductie 

Om de eigen leden beter te kunnen adviseren en ondersteunen hebben TLN, evofenedex en Beurtvaartadres het 

initiatief genomen tot een onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van digitalisering in de transport- en 

logistieke sector. Aanleiding voor het onderzoek is de vaststelling dat het rendement in de sector onder druk staat. 

Door processen verder te digitaliseren, kan mogelijk effectiever worden samengewerkt en kunnen kosten worden 

bespaard. Ook biedt (verdere) digitalisering mogelijk oplossingen voor business uitdagingen uniek voor de sector. 

Tegelijk is het hiervoor wel noodzakelijk dat bedrijven en organisaties in de sector op de hoogte zijn van de 

mogelijkheden van IT en dat IT-dienstverleners in voldoende mate kunnen inspelen op wensen vanuit de sector.  

De onderzoeksdoelstellingen van initiatiefnemers overlappen grotendeels, daarom is besloten het onderzoek 

gezamenlijk uit te voeren. DataIM heeft hiervoor in samenwerking met TLN, evofenedex en Beurtvaartadres een 

enquête ontwikkeld die aan de gedeelde onderzoeksdoelen tegemoet komt, alsmede aan enkele specifieke 

onderzoekswensen van de initiatiefnemers. De enquête richt zich op verschillende aspecten van digitalisering. Zo 

wordt gevraagd welke systemen door bedrijven worden ingezet, hoe deze systemen onderling verbonden zijn en 

welke gegevens er in de keten wordt gedeeld. Ook word ingegaan op de vraag hoe bedrijven tegen IT aankijken: ziet 

men digitalisering vooral als kans, of wordt het toch meer als bedreiging ervaren. Tevens richt de enquête zich op 

besluitvormingsprocessen op het gebied van digitalisering, het kennisniveau van medewerkers op het gebied van IT 

in betrokken organisaties en op eventuele discrepanties tussen IT-diensten die vanuit de markt worden aangeboden 

en de (potentiële) vraag van organisaties in de transport- en logistieke sector naar oplossingen voor de relevante 

business uitdagingen.  

De enquête wordt afgenomen onder de gecombineerde ledenbestanden van TLN, evofenedex en Beurtvaartadres. 

Het samenwerkingsverband past in de trend van toenemende samenwerking tussen brancheorganisaties in de 

transport- en logistieke sector en maakt het mogelijk verschillende soorten transport- en logistieke ondernemingen 

te benaderen, waaronder logistiek dienstverleners, expediteurs, vervoerders, verladers en eigen vervoerders. Zo 

ontstaat een meer compleet beeld van de sector dan dat elk van de initiatiefnemers afzonderlijk had kunnen 

verkrijgen. 

Dit rapport vat het doel, de uitvoering en de uitkomsten van het onderzoek samen. In overeenstemming met 

initiatiefnemers is gekozen voor een gecombineerde rapportage, aangevuld met enkele onderdelen toegespitst op de 

afzonderlijke brancheorganisaties.  
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1. Onderzoeksdoelstellingen 

Het overkoepelende onderzoeksthema is ‘digitalisering in de transport- en logistieke sector’. Door meer inzicht te 

krijgen in de stand van zaken op het gebied van IT in de sectoren die men vertegenwoordigt hopen TLN, evofenedex 

en Beurtvaartadres de dienstverlening aan hun achterban—en de sector als geheel—te kunnen verbeteren. Naast dit 

gemeenschappelijke onderzoeksdoel hebben de initiatiefnemers elk ook specifieke onderzoeksdoelen, welke sterk 

samenhangen met de organisaties die men vertegenwoordigt.  

TLN richt zich hoofdzakelijk op logistiek dienstverleners, vervoerders en expediteurs, terwijl evofenedex zich richt op 

verladers en eigen vervoerders. Beurtvaartadres heeft in dit verband een iets andere positie: de organisatie is 

opgericht vanuit TLN en evofenedex en bedient alle hiervoor genoemde organisatietypen. In Tabel 1 worden de 

verschillende organisatietypen nader omschreven. In paragraaf 1.1, 1.2. en 1.3 worden de specifieke doelstellingen 

van initiatiefnemers toegelicht. 

Tabel 1. Onderzochte organisaties in de transport- en logistieke sector 

Logistiek dienstverlener Een partij die alle of een deel van de logistieke activiteiten voor een klant verzorgt tegen een 
vooraf overeengekomen prijs, tijdstip van levering en kwaliteitsafspraken en is binnen deze 
afspraken doorgaans vrij de modaliteit te bepalen (synchromodaliteit).   

Vervoerder De (uitvoerende) partij voor wiens rekening en risico het vervoer wordt verricht. De vervoerder 
vervoert in opdracht van de verlader.  

Verlader Een partij die zijn goederen laat vervoeren. In de meeste gevallen is dit de producent, maar ook 
de ontvanger kan de verlader zijn. Voor het vervoer van goederen schakelt een verlader meestal 
een vervoerder, expediteur of fysieke distributeur in. 

Eigen vervoerder Een partij die zelf het vervoer van goederen verricht met voertuigen die bestemd zijn voor (of 
afkomstig zijn van) het eigen bedrijf. 

Expediteur Een partij die het verzenden van goederen organiseert. De expediteur treedt op als 
transportbemiddelaar tussen verlader en vervoerder en is (in beginsel) gevrijwaard van 
aansprakelijkheden voor ladingsschade.  

Ontleend aan: Begrippenlijst Wegtransport en Logistiek (CBS, 2015) 

 

1.1. Doelstellingen TLN 

TLN beoogt met dit onderzoek inzicht te krijgen in de mate van digitalisering bij logistieke dienstverleners, vervoerders 

en expediteurs in de transport- en logistieke sector. De vragen die TLN in dit verband beantwoord wil krijgen zijn:  

 Wat is de stand van zaken in de sector m.b.t. digitalisering? Welke applicaties en toepassingen gebruikt 

men?  

 In welke mate zijn systemen met elkaar te integreren? Hoe staat het met de daadwerkelijke integratie? 

 Welke data wordt er gedeeld in de keten? En op welke manier wordt data gedeeld?  

Achterliggende gedachte is dat het rendement in de transport- en logistieke sector onder druk is komen te staan. 

Verdere digitalisering kan dit mogelijk tegengaan, bijvoorbeeld door verdere integratie van IT-systemen en het delen 

van data in de keten. Om erachter te komen in hoeverre verdere digitalisering mogelijk is zullen tevens de volgende 

zaken onderzocht worden:  
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 Hoe denk men over digitalisering? Ziet men digitalisering vooral als kans, of toch ook als een bedreiging? 
 Hoe verloopt besluitvorming aangaande digitalisering? Op welk niveau worden investeringsbeslissingen 

genomen?  
 Wat zijn eventuele (ervaren) knelpunten bij digitalisering?  

Tot slot is het ook van belang om erachter te komen in hoeverre men in de sector zelf de relatie legt tussen 

digitalisering en het verminderen van de rendementsdruk. In het onderzoek zal derhalve ook gekeken worden naar 

de (vermeende) impact die digitalisering heeft op het rendement van de organisatie. 

1.2. Doelstellingen evofenedex 

Evofenedex beoogt met dit onderzoek inzicht te krijgen in de rol die IT kan spelen bij het oplossen van business-

uitdagingen voor verladers en eigen vervoerders. Hoewel de sector vele uitdagingen kent, richt evofenedex zich op 

drie thematische clusters van uitdagingen, te weten: 

I. Het verbeteren van de kwaliteit van de verzamelde data en het beter inzichtelijk maken ervan. 

II. Het optimaliseren van bedrijfsprocessen. 

III. Het gebruik van analytics.  

Allereerst zal worden ingegaan op de mate waarin verladers en eigen vervoerders zich herkennen in deze drie 

themagebieden. Specifiek zal het volgende worden onderzocht:  

 In hoeverre herkennen verladers en eigen vervoerders bovengenoemde thema’s van business uitdagingen? 
 In hoeverre zet men IT in voor de betreffende thema’s? En in hoeverre is men van plan dit te doen?  
 Wat is de ervaring met IT-oplossingen voor de betreffende thema’s? En wat is de mening over de IT-

dienstverlener? 

Een succesvolle inzet van IT bij business uitdagingen vereist dat verladers en eigen vervoerders het belang van IT inzien 

en in voldoende mate op de hoogte zijn van IT-oplossingen die de markt biedt. Omgekeerd dienent IT-dienstverleners 

ook zicht te hebben op de behoefte van de sector. Met dit onderzoek hoopt evofenedex daarom tevens inzichtelijk te 

krijgen in hoeverre op bovengenoemde vereisten voor digitalisering verbetermogelijkheden bestaan:  

 Zien verladers en vervoerders het belang van IT-oplossingen wel in?  
 Hoe staat het met hun kennisniveau met betrekking tot IT? 
 In hoeverre sluiten oplossingen vanuit de markt aan bij behoeftes vanuit de sector?  

 

1.3. Beurtvaartadres 

Beurtvaartadres beoogt met dit onderzoek concreet inzicht te verkrijgen in het gebruik van specifieke technische 

systemen en applicaties in de transport- en logistieke sector en richt zich hierbij op alle eerder genoemde typen 

organisaties. Men onderscheidt verschillende deelgebieden van digitalisering, waaronder enterprise resource planning 

(ERP), transport-managementsystemen (TMS), warehouse managementsystemen (WMS), boordcomputers, financiële 

systemen (boekhoud- en administratiepakketten), elektronische klantbeheersystemen (e-CRM) en elektronische 

invoice-provider.  
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2. Onderzoeksmethode 

Het onderzoek is uitgevoerd via een online enquête aan het gecombineerde ledenbestand van initiatiefnemers. De 

vragenlijst is opgesteld door DataIM, in nauwe overleg met TLN, evofenedex en Beurtvaartadres. Dit hoofdstuk 

bespreekt de achterliggende onderzoeksmethodiek. Ingegaan wordt op het steekproefkader (2.1), het verloop van 

het veldwerk (2.2) de mate van non-respons en uitval en hoe hiermee omgegaan is (2.3, 2.4) en het plan van aanpak 

met betrekking tot de analyses (2.5).  

2.1.  Steekproefkader 

Dit onderzoek beoogt de stand van digitalisering in kaart te brengen in organisaties die TLN, evofenedex en 

Beurtvaartadres vertegenwoordigen. Deelnemers werden daarom geworven vanuit de gecombineerde 

ledenbestanden1 van initiatiefnemers. Deze bestanden bevatten aanschrijfgegevens (NAW), incidenteel aangevuld 

met gegevens over de organisatie. Er was beperkt informatie aanwezig over de functie leden. Het was dus niet mogelijk 

om gericht mensen te benaderen die vanuit de aard van hun functie kennis en/of beslissingsbevoegdheid hadden 

kunnen hebben over digitaliseringsprocessen. Aan het begin van de enquête werden daarom enkele screeningsvragen 

gesteld; wanneer men aangaf geen kennis te hebben van IT-processen in de eigen organisatie en tevens geen 

bevoegdheden om beslissingen te nemen over digitaliseringsprocessen, werd men uitgesloten van verdere deelname.  

2.2.  Veldwerk 

Potentiële deelnemers werden per e-mail aangeschreven. Om het onafhankelijke en neutrale karakter van het 

onderzoek te borgen, werd men aangeschreven vanuit DataIM. De mail vermeldde echter wel duidelijk dat het 

onderzoek namens TLN, evofenedex en Beurtvaartadres werd uitgevoerd. Voor elke deelnemer werd de mail zodanig 

opgemaakt dat de brancheorganisatie waarvan men zelf lid was, extra benadrukt werd2. Om de motivatie voor het 

onderzoek te vergroten werd in de uitnodigingsmail gewezen op de incentive die men bij deelname kon winnen. Ook 

werd gewezen op het belang van het onderzoek voor de sector als geheel en werd de terugkoppeling op het 

jaarbeursevent aangekondigd. Aan degenen die na een week nog niet hadden gereageerd werd een herinneringsmail 

verstuurd. De uitnodigingen werden vanaf 18 september 2019 verstuurd. In deze rapportage zijn antwoorden 

meegenomen die tot en met 14 oktober gegeven zijn. 

2.3.  Non-respons, uitsluiting en uitval 

In totaal reageerden 1948 deelnemers op de uitnodiging. In absolute zin is dit niet verkeerd, maar in verhouding tot 

het totale uitnodigingsbestand (51446 adressen) is deze respons opvallend laag. De voornaamste verklaring hiervoor 

is dat de uitnodigingsbestanden relatief veel algemene aanschrijfadressen bevatten (bijv. info@bedrijfsnaam.nl). 

Ervaring leert dat respons via dergelijke kanalen vaak achter blijft. Van degenen die aan het onderzoek begonnen, viel 

                                                             
1 In hoeverre de ledenbestanden een accurate doorsnede vormen van de sector als geheel is niet bekend. De uitkomsten van dit 
onderzoek laten zich dus hoogstens generaliseren naar de sector voor zover deze sector door het ledenbestand goed 
vertegenwoordigt wordt.  
 
2 Wanneer een deelnemer in meer dan één van de ledenbestand voorkwam, werd de  van de brancheorganisaties willekeurig 
gekozen.  
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niet iedereen binnen de doelgroep: uiteindelijk vielen 1052 deelnemers binnen de doelgroep van het onderzoek (men 

had ófwel kennis van IT-processen binnen de organisatie, of was hiervoor verantwoordelijk). Tenslotte bleek dat een 

aanzienlijk deel van de deelnemers uitvielen. Van de 1052 deelnemers die voorbij de screeningsvragen kwamen, 

voltooiden slechts 656 de gehele vragenlijst.  

Tabel 2. Verloop respons gedurende de onderdelen van de vragenlijst 
 

N % % t.o.v. het voorgaande onderdeel 

Na screening aanwezig: 105
2 

100%       

Aantal aanwezige deelnemers tot en met:          

- Blok 1 - Algemene vragen 992 94% 100%      

- Blok 2 - Status digitalisering in de organisatie 888 84% 90% 100%     

- Blok 3 - Specifieke applicaties 860 82% 87% 97% 100%    

- Blok 4 - Connectiviteit 851 81% 86% 96% 99% 100%   

- Blok 5 - Data 786 75% 79% 89% 91% 92% 100%  

- Blok 6 - Business uitdagingen en innovatie 656 62% 66% 74% 76% 77% 83% 100% 

- Blok 7 - Afsluitende vragen 656 62% 66% 74% 76% 77% 83% 100% 

 

De vraag is of de uitval systematisch verschilt tussen deelnemende organisaties. In Figuur 1 zijn de uitvalspercentages 

uitgesplitst naar het type organisatie. Opvallend is dat het uitvalspercentage aanmerkelijk hoger is voor verladers en 

eigen vervoerders. Omdat dit uitvalspercentage is berekend ten opzichte van het aantal deelnemers dat binnen de 

doelgroep viel, kunnen deze verschillen niet worden toegeschreven aan eventuele systematische verschillen in de 

kwaliteit van de uitnodigingsbestanden. Een veel waarschijnlijkere oorzaak is het verschil in routing tussen de 

vragenlijsten: verladers en eigen vervoerders kregen namelijk op enkele onderdelen andere vragen dan de overige 

respondenten.  

 

 
Figuur 1. Uitvalspercentage naar organisatietype 
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2.4.  Analyses 

In het hiernavolgende hoofdstuk worden de resultaten thematisch gepresenteerd. Ten behoeve van de leesbaarheid 

wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van direct interpreteerbare grafieken of tabellen. Het onderliggende ‘harde’ 

cijfermateriaal biedt wellicht aanknopingspunten voor verdere interpretatie of analyses; waar relevant zijn deze 

gegevens ter referentie opgenomen in de relevante bijlagen. 

Bij veel uitkomsten ligt een analyse op de gehele steekproef niet voor de hand. Veel relevanter is het om naar 

uitsplitsingen te kijken en deze onderling te vergelijken. Het voornaamste onderscheid dat gemaakt wordt is op basis 

van organisatiekenmerken zoals type (logistiek dienstverlener, vervoerder, verlader, eigen vervoerder, of expediteur) 

en grootte. Verder wordt – bijvoorbeeld bij veel van de attitudevragen – uitgesplitst op kenmerken van de individuele 

respondent, zoals diens functieniveau en de rol bij het nemen van IT-beslissingen in de organisatie. Bij enkele zeer 

opvallende verschillen wordt tevens aangegeven in hoeverre de gevonden verschillen significanti waren. Hiervoor 

vindt tweezijdige toetsing plaats, met een significantieniveau van α = 0,05.  

Op enkele onderdelen waar uitval mogelijk voor systematische vertekeningen heeft gezorgd, wordt met behulp van 

sensitiviteitsanalyses in kaart gebracht in hoeverre de uitkomsten (kwalitatief) robuust zijn voor vertekeningen. De 

sensitiviteitsanalyse is sceptisch opgezet en gaat uit van een scenario waarin de uitvallers een tegengestelde mening 

zouden hebben aan hetgeen thans gevonden is. De resultaten gevonden via deze methoden vormen zo als het ware 

een ‘ondergrens’ en geven aan in hoeverre de resultaten (maximaal) vertekend hadden kunnen worden.  
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3. Resultaten 

Dit hoofdstuk bespreekt de resultaten van het onderzoek naar digitalisering in de transport- en logistieke sector. De 

eerste twee paragrafen (3.1 en 3.2) beschrijven de deelnemende organisaties en de deelnemers zelf, zodat een beter 

beeld gevormd kan vormen bij de onderzochte steekproef. In de daaropvolgende paragrafen wordt ingegaan op de 

daadwerkelijke onderzoeksthema’s. Vanwege de aanzienlijke overlap in doelstellingen tussen TLN, evofenedex en 

Beurtvaartadres worden de resultaten gecombineerd besproken. 

3.1.  Achtergrondkenmerken deelnemende organisaties 

Deze paragraaf vat de achtergrondkenmerken van de deelnemende organisaties samen. Ingegaan wordt op de 

verdeling van deelnemende organisatietypen, indicatoren van organisatiegrootte (omzet, aantal medewerkers, 

omvang wagenpark), de voornaamste activiteiten die de organisaties uitvoeren en de branches waarop de 

organisaties zich richten.   

3.1.1. Organisatietypen 

De initiatiefnemers van dit onderzoek vertegenwoordigen verschillende soorten organisaties. TLN richt zich 

hoofdzakelijk op logistiek dienstverleners, vervoerders en expediteurs, terwijl evofenedex zich richt op verladers en 

eigen vervoerders3. Figuur 2 vat de verdeling van organisatietypen samen. Deze organisaties verschillen sterk van 

elkaar in de rol die zij innemen in de logistieke keten, als ook in hun juridische positie – bijvoorbeeld qua 

aansprakelijkheid. Door niet enkel naar de (algemene) stand van zaken met betrekking tot digitalisering te kijken, maar 

ook naar mogelijke verschillen tussen deze organisaties kunnen initiatiefnemers naar verwachting hun dienstverlening 

(gerichter) bijsturen. In de hiernavolgende analyses zullen dan ook, waar relevant, uitsplitsingen worden gemaakt naar 

organisatietype. 

 
 

Figuur 2. Verdeling typen logistieke organisaties 

                                                             
3 Beurtvaartadres neemt in dit verband een bijzondere positie in: de organisatie is opgericht vanuit TLN en evofenedex en richt zich 

als zodanig op de doelgroepen van beide organisaties.  
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3.1.2. Organisatiegrootte in termen van jaaromzet  

De enquête vroeg om een inschatting van de jaaromzet. 992 deelnemers vulden deze vraag in, maar 18,6% gaf aan 

hiervan geen inschatting te kunnen geven. Van de 807 overige deelnemers schatte 63% de omzet tussen de nul en 25 

miljoen euro4. De verschillende organisatietypen zijn niet evenredig verdeeld per omzetklasse (Figuur 3): verladers 

zijn bij bedrijven met een jaaromzet van meer dan 150M met 46,0% aanzienlijk hoger vertegenwoordigd dan binnen 

bedrijven met een jaaromzet tot 25M (11,3%). Omgekeerd bleken vervoerders in de hoogste omzetklasse 

ondervertegenwoordigd (5,3%), terwijl deze binnen de laagste omzetklasse juist de grootste groep vormden (35%).  

 

 
Figuur 3. Verdeling organisatietypen per omzetklasse 

 

3.1.3. Organisatiegrootte in termen van het aantal medewerkers  

De enquête vroeg verder naar het aantal medewerkers (FTE). Omdat vermoed werd dat niet iedereen hierop een 

exact antwoord kon geven, werden de antwoorden in bandbreedtes verzameld. In totaal bleek 19,5% afkomstig uit 

éénmanszaken of organisaties tot 10 FTE. 34,8% was afkomstig van bedrijven tussen de 11 en 50 FTE; 28,4% uit 

bedrijven tussen de 51 en de 250 FTE en de overige 17,4% uit bedrijven met meer dan 250 FTE. Figuur 4 toont de 

verdeling van organisatietypen per organisatiegrootte. Niet verbazingwekkend is dat verladers binnen de grote 

organisaties (meer dan 250 FTE) ruim vertegenwoordigd zijn, terwijl er vrijwel geen kleine verladers zijn.   

 

 
Figuur 4. Verdeling organisatietypen naar grootte 

                                                             
4 Deze uitkomst maakt duidelijk dat de gekozen bandbreedtes met name bij de lage omzetklassen weinig precisie 
opleverden.  
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3.1.4. Organisatiegrootte in termen van de omvang van het wagenpark 

Aan deelnemers afkomstig uit logistieke dienstverleners, vervoerders en expediteurs werd gevraagd naar de omvang 

van het wagenpark. Hierbij werden eigen voertuigen onderscheiden van voertuigen van onderaannemers. Tevens 

werden verschillende typen onderscheiden, waaronder trekkers, opleggers, motorwagens, aanhangwagens en 

bestelauto’s. In Figuur 5 wordt het gemiddeld aantal eigen voertuigen en voertuigen van onderaannemers 

weergegeven voor logistieke dienstverleners, vervoerders en expediteurs. Bijlage 1 bevat meer gedetailleerde 

statistieken per voertuigtype. Opvallend – maar tegelijk niet geheel verbazingwekkend – is dat de gemiddelde 

verhouding eigen voertuigen en voertuigen van onderaannemers bij expediteurs tegengesteld is in vergelijking met 

logistiek dienstverleners en vervoerders. Dit verschil onderstreept eens te meer het belang van uitsplitsing in de 

analyses: de organisaties hebben elk een geheel eigen karakter, met mogelijk geheel eigen uitdagingen op het gebied 

van digitalisering.  

 

Figuur 5. Gemiddeld aantal voertuigen naar organisatietype 

 

3.1.5. Hoofdactiviteit en branche 

Aan deelnemers van logistiek dienstverleners, vervoerders en expediteurs is gevraagd naar de hoofdactiviteit(en) van 

de organisatie. In Bijlage 1.1 is een uitgebreide frequentietabel opgenomen met alle opgegeven activiteiten; hier 

wordt volstaan met de meest genoemde antwoorden: respectievelijk 34,2% en 33,4% noemden nationaal en 

internationaal groupage-vervoer; 23,5% noemde zeecontainer vervoer, gevolgd door 20,1% gevaarlijke 

stoffenvervoer. Aan verladers en eigen vervoerder werd gevraagd naar de branche waarbinnen de organisatie actief 

is. 34,7% noemde ‘industrie’, gevolgd door groothandel (31,5%) en ‘anders’ (14,3%).   
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3.2.  Achtergrondkenmerken deelnemers 

Deze paragraaf vat de achtergrondkenmerken van de deelnemers samen. Ingegaan wordt op de functie binnen de 

organisatie, de mate waarin de respondent aangeeft verantwoordelijk te zijn voor het inrichten van en investeren in 

logistieke processen en de mate waarin de deelnemer op de hoogte is van de in de organisatie gebruikte systemen.  

3.2.1. Leeftijd en functietype 

De gemiddelde leeftijd van deelnemers aan dit onderzoek was 46,8 jaar (SD = 9,9, N = 996). Figuur 6 vat de 

verdeling van deelnemers over functietypen samen.   

 
Figuur 6. Functietype van de deelnemers 

3.2.2. Rol deelnemer bij logistieke processen in de organisatie 

Om inzichtelijk te krijgen in hoeverre men op de hoogte zouden (kunnen) zijn van digitaliseringsprocessen in de 

organisatie, zijn verschillende vragen gesteld naar de rol van deelnemers bij de inrichting van logistieke processen. 

Deze vragen werden gesteld voor het definitieve screeningsmoment, maar voor de interpreteerbaarheid zijn 

hieronder (enkel) de resultaten weergegeven voor respondenten die wél binnen de doelgroep vielen. Het bleek dat 

88,6%  (mede) verantwoordelijk was voor de inrichting van logistieke processen.  

 
Figuur 7. Rol van de respondenten bij het inrichten van logistieke processen 
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3.2.3. Betrokkenheid investeringsbeslissingen digitalisering 

Vervolgens is gekeken in hoeverre deelnemers betrokken waren bij investeringen op het gebied van digitalisering. Van 

de 1052 deelnemers die in de doelgroep vielen gaf 84,3% aan bij dergelijke investeringen betrokken geweest te zijn; 

62,8% was hierin tevens (mede) beslisser.  

 
 

Figuur 8. Rol van de respondenten bij investeringsbeslissingen over digitalisering 

 

3.2.4. Kennis van IT-systemen in de eigen organisatie 

Als laatste controle op de kwaliteit van de steekproef werd gekeken naar in hoeverre deelnemers aangaven zicht te 

hebben op IT-systemen in de eigen organisatie. Zie hiervoor de verdeling zoals gepresenteerd in Figuur 9. Het 

(schijnbaar) opvallend lage percentage dat aangeeft niet op de hoogte te zijn van IT-systemen (1,4%) kan deels 

verklaard worden doordat hierop is geselecteerd. Screening vond immers plaats op basis van de hiervoor beschreven 

twee vragen: wanneer een deelnemer aangaf niet betrokken te zijn geweest bij investeringen op het gebied van 

digitalisering en tevens geen enkel zicht te hebben op IT-systemen in de organisatie, werd deze uitgesloten.  

 

 
Figuur 9. Kennis van de respondenten van IT-systemen binnen de eigen organisatie 
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3.3.  Algemene stand van zaken IT in de organisatie 

Deze paragraaf bespreekt enkele algemene uitkomsten aangaande digitalisering in de eigen organisatie. Allereerst 

wordt ingegaan op het belang dat men hecht aan IT en hoe men de eigen organisatie in dit verband ziet. Vervolgens 

wordt bekeken op welk organisatieniveau besluitvormingsprocessen over IT – zowel budgettair als functioneel — 

doorgaans plaatsvinden en hoe men de digitalisering in de organisatie heeft ingericht. Tenslotte wordt gekeken naar 

de vermeende opbrengsten van digitalisering. Het betreft hier een overzicht van digitalisering in algemene zin; meer 

specifieke uitkomsten zijn te vinden in opvolgende paragrafen.   

3.3.1.  Het belang van IT voor de eigen organisatie 

Deelnemers werden verzocht aan te geven in hoeverre IT belangrijk is voor de organisatie op een schaalvraag (1 = zeer 

onbelangrijk; 5 = zeer belangrijk). Het merendeel (84,7%) van de 932 respondenten gaf aan IT ‘belangrijk’ tot ‘zeer 

belangrijk’ te vinden. Figuur 10 toont de verdeling van antwoorden. Opmerkelijk is dat 70 deelnemers aangeven IT 

‘zeer onbelangrijk’ te vinden (7,5%).  

 
Figuur 10. Belang IT voor de eigen organisatie (alle organisatietypen tezamen, N = 932) 

 
Deze resultaten schetsen een rooskleurig beeld: het overgrote deel lijkt het belang van IT in te zien. Zoals aangegeven 

in Hoofdstuk 2 is het vermoeden dat beoordelingsvragen zoals deze in hoge mate gevoelig zijn voor vertekeningen als 

gevolg  van een niet-representatieve steekproef, immers: deelnemers met een affiniteit voor IT zijn vermoedelijk 

eerder geneigd mee te doen aan een onderzoek. Het is moeilijk vast te stellen in hoeverre non-respons een en ander 

vertekend heeft, maar de maximale vertekening door uitval kan wel worden geschat. Hiervoor wordt uitgegaan van 

het (theoretische) scenario waarin alle 120 deelnemers met ontbrekende antwoorden op deze vraag (de uitvallers) IT 

‘zeer onbelangrijk’ zouden hebben gevonden. Hierdoor zou het eerder gevonden percentage deelnemers dat IT 

belangrijk tot zeer belangrijk vindt dalen naar 75%: nog steeds de overgrote meerderheid. De gevonden uitkomsten 

lijken dus redelijk robuust voor uitval.  
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BELANG IT NAAR ORGANISATIETYPE 

Mogelijk wordt het belang van IT anders gewaardeerd binnen de verschillende deelnemende organisatietypen. Figuur 

11 toont de uitgesplitste gemiddelde scores op de onderliggende vraag (1 = ‘zeer onbelangrijk’; 5 = ‘zeer belangrijk’). 

De gemiddelden liggen dicht bij elkaar, maar er zijn ook enkele opvallende verschillen, zoals het (statistisch 

significante) verschil tussen logistieke dienstverleners (M = 4,48, SD = 1,10) en respectievelijk vervoerders (M = 4,06, 

SD = 1,10) en eigen vervoerders (M = 4,01, SD = 1,24), waarbij laatstgenoemden een (iets) lager belang toekennen aan 

IT. Desondanks kan worden geconcludeerd dat binnen alle onderzochte organisaties het belang van IT in grote mate 

wordt ingezien.  

 
Figuur 11. Gemiddelde score belang IT voor de organisatie per organisatietype  

 

BELANG IT UITGESPLITST NAAR ORGANISATIEGROOTTE 

Tenslotte is onderzocht in hoeverre het belang van IT verschilt naar organisatiegrootte. Figuur 12  toont een duidelijk 

positieve relatie: deelnemers afkomstig vanuit grotere organisaties ervaren IT gemiddeld als belangrijker.  

 
Figuur 12. Gemiddelde score belang IT voor de organisatie naar organisatiegrootte 

 



 

17 
 

BELANG IT VOOR ORGANISATIE NAAR FUNCTIETYPE 

Het is mogelijk dat het belang van IT anders gewaardeerd wordt naar gelang het functietype. Figuur 13 toont daarom 

een uitsplitsing. Hoewel de gemiddelden wederom zeer dicht bij elkaar liggen, blijken leidinggevenden en 

meewerkend leidinggevenden het belang van IT gemiddeld (iets) hoger te waarderen dan directieleden en uitvoerend 

medewerkers. Post-hoc analyses5 tonen aan dat (enkel) het verschil tussen directie en leidinggevenden statistisch 

significant is.  

 
Figuur 13. Belang IT organisatie naar functietype 

 
BELANG IT VOOR ORGANISATIE: OPEN ANTWOORDEN 

Bij de vragen naar het belang van IT voor de organisatie is deelnemers gevraagd hun mening in eigen woorden te 

geven. Een volledige kwalitatieve analyse voert te ver, maar enkele eruit springende antwoorden verdienen wel 

vermelding. Allereerst viel op dat het overgrote deel van de 414 deelnemers met een antwoord op deze vraag een 

beschrijving geeft die de het belang van IT voor de eigen organisatie benadrukt. In ruim 40% van de open antwoorden 

komt naar voren dat IT zeer belangrijk, of cruciaal is. Opvallend is dat ruim 17% het antwoord begon met:  “Zonder 

IT...”, gevolgd door verschillende redenen waarom IT onmisbaar is.  

“Zonder IT staat alles stil”
  

“Zonder IT kan er niet gewerkt worden” “Geen IT, geen orders.” 

“Alles gaat digitaal”  “Het is de ruggengraat van onze organisatie” “Alle processen lopen via IT” 

“Digitalisering is een voorwaarde om door te kunnen groeien en om processen te beheersen.” 

“Door digitalisering is het eenvoudiger om snel en adequaat te kunnen reageren op wensen van klanten en eventuele 
problemen bij het uiteindelijke transport.” 

                                                             
5 Bij het vergelijken van gemiddelden tussen meerdere groepen wordt doorgaans eerst een variantieanalyse (ANOVA) uitgevoerd 
om te bepalen of er significante verschillen zijn. Vervolgens kan dan met post-hoc analyses (bijv. Bonferroni-gecorrigeerde 
paarsgewijze vergelijkingen) onderzocht tussen welke verschillen significant zijn.  
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3.3.2.  Waardering eigen organisatie op het gebied van IT: koplopers, meelopers en achterlopers 

Aan deelnemers werd gevraagd in hoeverre zij de eigen organisatie koploper, meeloper, of achterloper vinden op het 

gebied van IT. Van de 929 deelnemers die deze vraag hebben beantwoord, gaf 7,1% aan dit niet te weten. Van de 

overige 863 respondenten ziet 15,3% de eigen organisatie als achterloper; 65,7% geeft aan de organisatie als meeloper 

te zien en 19,0% ziet de organisatie als koploper.  

KOPLOPERS: WAARDERING EIGEN ORGANISATIE NAAR ORGANISATIETYPE 

Mogelijk verschilt de waardering van de organisatie per organisatietype. Figuur 14 vat het percentage deelnemers 

samen dat de organisatie als koploper ziet. Er blijken grote verschillen: onder logistieke dienstverleners vindt 29,9% 

de eigen organisatie een koploper; onder verladers is dit percentage slechts 11.5%. Post-hoc analyses tonen dat enkel 

het verschil tussen logistiek dienstverleners en (resp.) vervoerders, eigen vervoerders en verladers significant is.  

 

Figuur 14. Koplopers IT per organisatietype 

 
KOPLOPERS: WAARDERING EIGEN ORGANISATIE NAAR ORGANISATIEGROOTTE 

In Figuur 15 is het percentage ‘koplopers’ berekend binnen de verschillende categorieën gevormd op basis van 

organisatiegrootte. Er blijkt een (statistisch significante) positieve samenhang: deelnemers van grotere organisaties 

zien de eigen organisatie gemiddeld vaker als koploper.   

 
Figuur 15. Koplopers IT per organisatiegrootte 
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KOPLOPERS OF MEELOPER: OPEN ANTWOORDEN 

Ook bij deze vraag konden deelnemers hun motivatie in een open tekst-antwoord weergeven. Opvallend is dat velen 

aangeven het niet als een ‘must’ te zien dat de eigen organisatie koploper is. Een antwoord dat (in verschillende 

vormen) vaak terugkomt is dat men “de kat nog even uit de boom kijkt” wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn. Zie 

hieronder enkele uitgeschreven antwoorden van deze motivering.  

“Over het algemeen zijn wij op de hoogte van nieuwe technieken en ontwikkelingen, maar hoeven niet het nieuwste.” 

“Wij wachten vaak af als er iets nieuws is hoe anderen dat ervaren” “We kijken eerst de kat uit de boom.” 

“We volgen de trends.” “We zijn niet de eerste, maar maken graag gebruik van bewezen techniek" 

“We zijn een klein bedrijf dus meestal gaan we met de anderen mee.”  

“Liever een bewezen oplossing dan tegen allerlei (start)problemen oplopen, Maar natuurlijk wel bij de tijd blijven. 
Ontwikkelingen op IT gebied gaan erg snel.” 

 

Tegelijk geven sommigen juist aan bezig te zijn met een transitie van ‘meeloper naar koploper’.  

“De ICT-afdeling is in de afgelopen 3 jaar enorm gegroeid, daarvoor was deze reactiever. We schuiven voor mijn gevoel 
op van meeloper naar koploper.” 

“Tot nu toe meeloper, maar gaan naar koploper vanwege het ontwikkelen van een  eigen pakket.”  

“We proberen te migreren naar koploper.” 

 

Belangrijkste uitkomst is dat het niet voor iedere organisatie even belangrijk is om koploper te zijn. Voor velen is het 

voldoende om mee te gaan met ontwikkelingen in de markt en niet ‘achter te lopen’.  

3.3.3.  Besluitvormingsprocessen binnen de organisatie op het gebied van IT 

In deze paragraaf wordt onderzocht op welk niveau besluitvormingsprocessen op het gebied van digitalisering 

plaatsvinden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen (a) het vaststellen van de functionele wensen van de 

organisatie op het gebied van IT en (b) de daadwerkelijke beslissing om in een IT-systeem te investeren.  

 
VASTSTELLEN WENSEN IT IN DE ORGANISATIE 

In Figuur 16 wordt per managementlaag aangegeven in hoeverre deze betrokken zijn bij de vaststelling van IT-wensen 

binnen de organisatie. In het overzicht zijn IT-managers (bewust) weggelaten, omdat deze groep voor alle 

organisatietypen het minst vaak worden aangeduid als betrokken bij de vaststelling van IT-wensen. Uitsplitsing naar 

vervoerderstype laat opvallende verschillen zien, met name wat betreft de inzet van het tactisch managementniveau: 

deze managementlaag wordt bij een ruime meerderheid (69,5%) van de verladers betrokken bij de vaststelling van IT-

wensen; bij vervoerders was dit aandeel juist aanzienlijk lager (45,2%). 
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Figuur 16. Betrokkenheid managementniveaus bij vaststellen wensen IT (zonder) 

 

INVESTERINGSBESLISSINGEN 

Het blijkt dat investeringsbeslissingen op het gebied van IT in 59,4% van de gevallen op strategisch niveau worden 

genomen (Figuur 17). Ook hierin lijken organisaties enigszins van elkaar te verschillen: waar binnen expediteurs slechts 

52,2% van de investeringsbeslissingen op strategisch niveau worden genomen is dit percentage onder logistiek 

dienstverleners (significant) hoger (63,2%). 

 

 
Figuur 17. Niveau waarop investeringsbeslissingen worden genomen 
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Figuur 18. Investeringsbeslissingen op strategisch niveau 

 

3.3.4.  Algemene inrichting van de IT in de organisatie: uitbesteden beheer 

Aan deelnemers van alle organisaties werd gevraagd in hoeverre men het beheer van IT-systemen zelf uitvoert, of 

uitbesteedt. Figuur 19 vat de uitkomsten samen. Van de 935 deelnemers op deze vraag blijken 48,9% het beheer 

grotendeels of in zijn geheel zelf uit te voeren, terwijl 51,1% het beheer geheel of gedeeltelijk uitbesteedt. In Figuur 

20 is het percentage ‘uitbesteders’ weergegeven per organisatietype. Het blijkt dat expediteurs verhoudingsgewijs 

het meeste uitbesteden (58,0%), terwijl verladers het minste uitbesteden (41,4%).  

  

 

Figuur 19. Uitbesteden IT-beheer 
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Figuur 20. Percentage dat IT-Beheer grotendeels of volledig uitbesteedt, naar organisatietype 

 

3.3.5.  Algemene inrichting van de IT in de organisatie: cloudoplossingen 

In zogeheten cloudoplossingen worden applicaties of delen hiervan ‘gehost’ buiten de organisatie, bijvoorbeeld in een 

datacentrum van Microsoft, Google, of Amazon, of in een datacentrum van de leverancier van de software. Kenmerken 

voor cloudoplossingen is dat de beheerskosten doorgaans lager zijn, maar de overgang van traditionele hosting naar 

een cloudoplossing is vaak wel kostbaar en verloopt niet altijd zonder issues. Veel organisaties gebruiken 

tegenwoordig cloudoplossingen en de verwachting is dat dit in de transport- en logistieke sector niet anders is. Van 

alle 934 deelnemers die de corresponderende vraag beantwoordden, gaven 67,3% aan dat de organisatie gebruik 

maakt van cloudoplossingen; 23,3% gaven aan dit niet te doen en 9,3% gaven aan dit niet te weten.  

CLOUDOPLOSSINGEN NAAR ORGANISATIETYPEN 

Uitsplitsingen naar organisatietype (Figuur 21) laten grote verschillen zien in het gebruik van clouddiensten: onder 

logistiek dienstverleners en expediteurs wordt het meest van cloudoplossingen gebruik gemaakt (resp. 77,4% en 

73,9%), terwijl dit aandeel onder eigen vervoerders aanzienlijk achter blijft (54,7%).  

 
Figuur 21. Cloudoplossingen naar organisatietype 



 

23 
 

 
CLOUDOPLOSSINGEN NAAR ORGANISATIEGROOTTE 

Vermoedelijk verschilt het gebruik van cloudoplossingen ook naar gelang de grootte van de organisatie. Figuur 22 

toont het percentage organisaties dat cloudoplossingen gebruikt, uitgesplitst naar organisatiegrootte, onderstreept 

dit. Gemiddeld genomen maken grotere organisaties meer gebruik van cloudoplossingen dan kleinere organisaties, 

maar er is een opvallende ‘knik’ zichtbaar bij organisaties tussen de 50 en 100 FTE. Dit suggereert dat er mogelijk 

meerdere optima6 zijn voor verschillende organisatiegroottes.  

  

Figuur 22. Cloudoplossingen naar organisatiegrootte 

 

 
 

 

                                                             
6 De huidige survey biedt te weinig aanknopingspunten om dit verder te kunnen verklaren, maar een mogelijke verklaring zou 
kunnen zijn dat het relatieve schaalvoordeel van een cloudoplossing bij een bepaalde organisatiegrootte teniet gedaan wordt door 
de overstapkosten die met name bij grotere organisaties aanzienlijk zullen zijn.   
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3.3.6. Knelpunten op het gebied van automatisering en IT-innovatie 

Om de dienstverlening aan de achterban te kunnen verbeteren dient niet alleen de (huidige) stand van zaken op het 

gebied van digitalisering in kaart gebracht te worden: het is evenzeer relevant om eventuele oorzaken van het 

achterblijven van digitalisering te identificeren -  zogeheten knelpunten. Van de 732 deelnemers op deze vraag gaven 

38,8% aan het inrichten van systemen en het opleiden van werknemers te tijdrovend te vinden; 31,0% noemde 

problemen met de implementatie en 29,4% gaf aan dat het koppelen van aanwezige systemen moeilijker uitviel dan 

verwacht. Kosten worden door 29,0% genoemd, gevolgd door (problemen met) het kennis- en/of vaardigheidsniveau 

van het personeel, of diens houding ten aanzien van automatisering. Opvallend is dat slechts 7,7% als knelpunt 

aangeeft dat het management het belang van automatisering en/of IT-innovatie onvoldoende inziet. In Figuur 23 is 

een uitsplitsing gemaakt van knelpunten naar het type organisatie. Opvallend is dat tijd (relatief gezien) vaker bij 

verladers als een knelpunt wordt gezien.   

 

 
 

Figuur 23. Knelpunten bij digitalisering in de organisatie 
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3.4.  IT-systemen in de organisatie: digitaliseringsgebieden en specifieke systemen 

Deelnemers van logistiek dienstverleners, vervoerders en expediteurs zijn uitgebreid bevraagd naar het gebruik van 

specifieke systemen in de eigen organisatie. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende 

digitaliseringsgebieden waarop transport- en logistieke organisaties IT-systemen zouden kunnen inzetten. Allereerst 

bespreekt deze paragraaf in hoeverre per digitaliseringsgebied een systeem in de organisatie aanwezig is. Vervolgens 

wordt per digitaliseringsgebied ingegaan op de specifieke applicaties (pakketten, leveranciers) die hiervoor worden 

ingezet.  

3.4.1.  Aanwezigheid IT-systeem per digitaliseringsgebied 

Van verschillende digitaliseringsgebieden werd gevraagd of de organisatie hiervoor IT-systemen gebruikt, of van plan 

is dit op korte termijn te doen. Figuur 24 vat de aanwezige IT-systemen samen, uitgesplitst naar organisatietype. 

Logistiek dienstverleners, vervoerders en expediteurs geven aan gebruik te maken van office-pakketten (96%) en 

financiële administratiesoftware (90%) - een niet verbazingwekkende uitkomst. Slechts een klein deel van de 

organisaties heeft een control tower-systeem (13%). Een niet verbazingwekkende uitkomst is dat het gebruik van IT-

systemen voor navigatie onder vervoerders relatief hoog is (92%), terwijl expediteurs hier slechts in 33% van de 

gevallen gebruik van maken.  Voor een meer gedetailleerde (cijfermatige) beschrijving van deze uitkomsten wordt 

verwezen naar tabel B1.4.1. in de corresponderende bijlage.  

 

 
 

Figuur 24. Aanwezigheid IT-systemen 
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Figuur 25 vat de intentie om IT-systemen te gebruiken samen, wederom uitgesplist naar type organisatie (logistiek 

dienstverleners, vervoerders, expediteurs).   

 

 
 

Figuur 25. Intentie IT-systeem te gebruiken 
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3.4.2.  Leveranciers  

Aan logistiek dienstverleners, vervoerders en expediteurs is in detail uitgevraagd van welke IT-leveranciers men 

producten en/of diensten afneemt. Tabel 3 toont de meest gekozen leveranciers per digitaliseringsgebied, 

alsmede het aantal eigen systemen (d.w.z., zelf ontwikkeld of maatwerk). Zie ter referentie ook Bijlage B1.4 voor 

een meer complete samenvatting met de verdeling van alle gekozen leveranciers. Onderstaande uitkomsten 

tonen dat er bij enkele digitaliseringsgebieden zoals ritplanningssoftware, navigatiesystemen, financiële 

administratiesoftware sprake is van een duidelijke marktleider die meer dan twee keer het aandeel heeft dan 

de eerstvolgende leverancier. Niet verwonderlijk is dat het aandeel eigen systemen in deze 

digitaliseringsgebieden relatief laag is. Digitaliseringsgebieden met een meer sector- of bedrijfsspecifiek karakter 

zoals TMS, WMS, ERP en FMS tonen een meer gefragmenteerd beeld. Opvallend in dit verband zijn de warehouse 

managementsystemen: 22,0% van de deelnemers geeft aan hiervoor een eigen systeem in te zetten, terwijl de 

eerstvolgende ‘generieke’ leverancier (SAP) met slechts 7,9% een relatief klein aandeel7 heeft. 

Tabel 3. Leveranciers per Automatiseringsgebied 

Automatiseringsgebied #1 #2 Eigen systeem 

Transport management systeem (TMS) Art Systems 
13,5% 

TANS 
6,8% 

 
- 

Ritplanningssoftware TLN Planner 
28,7% 

PTV-Ordis 
18,1% 

 
9,9% 

Warehouse managementsysteem (WMS) SAP 
7,9% 

Van Boxtel Software 
7,3% 

 
22,0% 

Enterprise resource planning (ERP) Microsoft Dynamics 
18,4% 

SAP 
13,8% 

 
5,7% 

Navigatiesystemen TomTom 
35,5% 

Trimble 
13,5% 

 
- 

Fleet management systemen (FMS) en boordcomputers Trimble 
21,5% 

Wabco 
18,1% 

 
- 

Financiële administratiesoftware Exact 
29,0% 

Unit 4 Agresso 
11,8% 

 
2,7% 

HR-software  AFAS 
18,2 

Exact 
10,5% 

 
8,5% 

Rapportagesoftware voor KPI’s en 
managementinformatie 

Clickview 
22,5% 

Microsoft PowerBI 
11,8% 

 
15,7% 

 

   

 

 
 

                                                             
7 Hierbij geldt bovendien dat een SAP-systeem bij implementatie doorgaans in hoge mate moet worden toegespitst 
op de eigen organisatie. Het aandeel maatwerkoplossingen zal in werkelijkheid dus nog hoger zijn dan wat hier 
gevonden is.  
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3.5.  Connectiviteit 

Een IT-systeem staat niet op zichzelf. In de meeste gevallen is het zaak het betreffende systeem samen te laten werken 

met reeds bestaande systemen binnen (of buiten) de eigen organisaties. Een belangrijk onderdeel bij 

digitaliseringsprocessen is daarom het met elkaar verbinden van verschillende technische systemen. In de enquête 

werd daarom aan logistiek dienstverleners, expediteurs en vervoerders (in algemene zin)8 gevraagd naar de mate van 

integratie van de technische systemen in de organisatie.  

3.5.1. Integratie (1): huidige integratie systemen  

Op de vraag in hoeverre de IT-systemen in de eigen organisatie met elkaar geïntegreerd zijn, antwoordden 19,7% van 

de deelnemers dat dit in zijn geheel niet het geval was; 30,4% gaf aan dat enkele systemen met elkaar geïntegreerd 

zijn; 49,9% gaf aan dat veel tot alle systemen met elkaar geïntegreerd zijn. Onduidelijk is hoe deze waarden moeten 

worden geïnterpreteerd: doordat geen (extern) vergelijkingsmateriaal beschikbaar is, is onduidelijk te stellen of deze 

percentages een positiever of negatiever beeld laten zien dan verwacht had mogen worden. Met name inzichtgeven 

is een vergelijking tussen organisatietypen en groottes.  

 
Figuur 26. Integratie systemen naar organisatietype 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8  Gedetailleerde technische vragen naar de manier waarop IT-systemen dan met elkaar zouden samenwerken zijn bewust 
vermeden: dergelijke vragen zouden voor dit onderzoek weinig meerwaarde bieden, maar zouden respondenten mogelijk wel 
hebben kunnen afschrikken. 
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3.5.2. Integratie (2): wens tot verdere integratie systemen in de organisatie 

Onder deelnemers die aangaven dat verdere integratie mogelijk was werd in de enquête doorgevraagd naar de 

wenselijkheid hiervan. Opvallend is met name het relatief grote percentage expediteurs (27,7%) en vervoerders 

(31,7%) dat aangaf dat verdere integratie niet wenselijk is, terwijl dit in de organisatie wel zou kunnen.  

 

 
Figuur 27. Wens tot verdere integratie systemen 

 

3.5.3. Integratie (3): uitdagingen in de organisatie 

Tot slot is gevraagd in hoeverre integratie van de huidige systemen in de organisatie eenvoudig te realiseren is geweest 

en in hoeverre verdere integratie mogelijk zou zijn. 57,6% van de 396 deelnemers die aangaven dat hun systemen in 

enige mate geïntegreerd waren, stelden dat deze integratie ingewikkeld tot zeer ingewikkeld was geweest om te 

realiseren; 20,5% gaf aan hiervan geen inschatting te kunnen maken en 26,3% gaf aan dat integratie eenvoudig tot 

zeer eenvoudig is geweest. Van de 410 deelnemers die aangaven dat verdere integratie mogelijk was, stelden 53% dat 

dit ingewikkeld zou zijn; 2,2% gaf aan hiervan geen inschatting te kunnen maken en 31,8% stelde dat verdere integratie 

eenvoudig zou zijn. De verschillen tussen logistiek dienstverleners, expediteurs en vervoerders zijn op dit punt klein 

(zie Bijlage B1.5). Geconcludeerd kan worden dat integratie van de IT-systemen in de eigen organisatie als niet 

eenvoudig wordt ervaren.  
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3.5.4. Gegevens delen in de keten 

Aan deelnemers van alle organisatietypen werd gevraagd hoe men informatie zoals voorraadinformatie of levertijden 

deelt met opdrachtgevers en/of afnemers. Op deze vraag konden meerdere antwoorden gegeven worden, vandaar 

dat de hiernavolgende percentages niet optellen tot 100%. Van de 860 deelnemers die deze vraag beantwoord hadden 

gaf 84,2% dit (deels) per e-mail of telefoon te doen; 33,7% deelt gegevens via EDI. 33,5% deelt gegevens via extern 

ontwikkelde applicaties/platformen en 21,5% geeft aan hier zelf ontwikkelde platforms of apps voor in te zetten. In 

Figuur 28 is een uitsplitsing weergegeven naar organisatietype.  

 
 

Figuur 28. Gegevens delen in de keten naar organisatietype 

 
ORGANISATIEGROOTTE EN HET DELEN VAN INFORMATIE VIA EIGEN ONTWIKKELDE APPLICATIES 

De verwachting is dat grotere organisaties verhoudingsgewijs meer de mogelijkheid zullen hebben om via zelf 

ontwikkelde platforms en apps gegevens te delen. Onderstaande overzicht (Figuur 29) toont dat dit inderdaad het 

geval is.  

 
Figuur 29. Gegevens delen via eigen ontwikkelde applicaties of platformen, naar organisatiegrootte 
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3.6.  Data: de waarde van data voor de organisatie en het bewaken van kwaliteit 

3.6.1. Het bijhouden van data: wat wordt bijgehouden en waarom? 

Aan logistiek dienstverleners, vervoerders en expediteurs werd gevraagd naar de mate waarin de organisatie 

systematisch gegevens bijhoudt. De overgrote meerderheid van de 504 deelnemers die deze vraag invulden geven 

aan (algemene) procesgegevens zoals omzet per klant (90%), kosten personeel (85%) en het verzuim (74%) bij te 

houden. Opvallend is dat specifieke gegevens met betrekking tot het rendement (74%), ritgegevens (71%) en de 

kosten van voertuigen (69%) relatief minder vaak worden aangemerkt. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het 

belang van deze gegevens sterk verschilt per type organisatie. Figuur 30 toont daarom geeft een weergave van 

bovengenoemde percentages voor logistiek dienstverleners, vervoerders en expediteurs afzonderlijk. Niet 

verwonderlijk is dat vervoerders een relatief hoog belang toekennen aan ritgegevens (88%) en kosten voertuigen 

(83%), terwijl deze gegevens voor expediteurs juist minder relevant zijn (resp. 45% en 31%).  

 

Figuur 30. Percentage dat aangeeft betreffend informatie bij te houden in de organisatie 

 
Per type informatie werd vervolgend doorgevraagd naar de achterliggende redenen om deze gegevens in de 

organisatie bij te houden. Voor alle typen werd het doel optimalisatie het meest genoemd (61% tot 79%). Tariefstelling 

werd relatief minder vaak genoemd (14% tot 45%), evenals wettelijke verplichtingen (10% tot 41%). Wettelijke 

verplichtingen blijken met name voor rit- en verzuimgegevens een belangrijke motivator.  

 

Tabel 4. Motivatie om kenmerk systematisch in de organisatie bij te houden 

 Optimalisatie Tariefstelling Wettelijke verplichting 

Omzet per klant (N = 456) 68% 45% 10% 

Kosten personeel (N = 430) 67% 41% 18% 

Verzuim (N = 421) 61% 14% 41% 

Rendement (N = 373) 79% 43% 10% 

Ritgegevens (N = 359) 74% 41% 26% 
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3.6.2. Het bijhouden van data (2): kwaliteit voldoende voor bijsturen processen? 

Per in de organisatie bijgehouden gegevenstype is doorgevraagd naar de kwaliteit van de data. Hierbij werd specifiek 

gevraagd naar de mate waarin de bijgehouden gegevens voldoende informatie opleverden voor het bijsturen van 

processen in de organisatie, alsmede de frequentie waarop processen binnen de organisatie kunnen worden 

bijgestuurd. Onderstaande tabellen vat deze gegevens samen. Duidelijk is dat – ongeacht het type bijgehouden data 

– geldt dat wanneer deze systematisch worden bijgehouden in de organisatie, deze ook voldoende kwaliteit bieden 

voor het bijsturen van processen. Wanneer data voldoende kwaliteit boden voor het bijsturen van processen, werd 

de vervolgvraag gesteld met welke frequentie de bijsturing kon plaatsvinden. Dit blijkt aanzienlijk te verschillen per 

datatype: meer dan de helft van de deelnemers waarvoor de ritgegevens me voldoende kwaliteit voor periodieke 

bijsturing worden bijgehouden geven aan dat deze bijsturing dagelijks tot wekelijks kan geschieden. Voor operationele 

kosten (personeel en voertuigen) liggen deze percentages respectievelijk rond de 30% en 40%.  

Tabel 5. Wanneer deze data worden bijgehouden, bieden deze voldoende kwaliteit voor het bijsturen van processen. 
 

Ja Nee Weet niet Totaal 

Omzet per klant (N = 445) 85,4% 7,9% 6,7% 100% 

Kosten voertuigen N = 339) 85,0% 7,1% 8,0% 100% 

Kosten personeel (N = 418) 85,4% 6,9% 7,7% 100% 

Ritgegevens (N = 349) 83,7% 8,3% 8,0% 100% 

Rendement (N = 364) 84,9% 8,2% 6,9% 100% 

Verzuim (N = 409) 80,2% 9,5% 10,3% 100% 

 

Tabel 6. Wanneer data voldoende kwaliteit bieden voor bijsturing, kan dit met de volgende frequentie 
geschieden 
 

Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks Weet niet Totaal 

Omzet per klant (N = 380) 21,6% 24,5% 40,3% 10,3% 3,4% 100% 

Kosten voertuigen (N = 288) 16,0% 22,9% 44,4% 14,2% 2,4% 100% 

Kosten personeel (N = 357) 14,8% 16,2% 49,6% 14,8% 4,5% 100% 

Ritgegevens (N = 292) 48,3% 28,4% 19,9% 1,0% 2,4% 100% 

Rendement (N = 309) 17,5% 22,7% 46,3% 9,1% 4,5% 100% 

Verzuim (N = 328) 30,2% 22,3% 34,1% 7,0% 6,4% 100% 
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3.6.3. Mening over het gebruik van data in de organisatie 

Aan deelnemers van alle organisatietypen werden zes 5-punts Likertschalen voorgelegd over de kwaliteit van in de 

organisatie bijgehouden gegevens. Onderstaande tabel geeft het percentage aan dat het met de stellingen eens is, 

waarbij de antwoorden ‘mee eens’ en ‘zeer mee eens’ zijn samengenomen. Het meest opvallende is dat men op vrijwel 

alle indicatoren van datakwaliteit uitgesproken positief is, maar er zijn ook enkele opvallende verschillen: terwijl 98,4% 

van de expediteurs stelt dat de verzamelde data de werkelijkheid goed weerspiegelen, vindt slechts 80,8% van de 

verladers dit. Verder gaven (vrijwel) alle expediteurs die deze vraag hadden beantwoord aan dat de data rendement 

verhogende inzichten had opgeleverd, tegenover slechts 89.3% van de verladers. Geconcludeerd kan worden dat er 

met name voor verladers verbetermogelijkheden bestaan voor wat betreft de relevantie van de in hun organisatie 

verzamelde data.  

Tabel 7. Mening over in de organisatie bijgehouden data 

  

Totaal 
(N = 795) 

Logistiek 
dienstverlener 

(N = 218) 
Vervoerder 
(N = 203) 

Verlader 
(N = 177) 

Eigen 
vervoerder 
(N = 135) 

Expediteur 
(N = 62) 

- Data worden verzameld volgens 
duidelijke en consequent 
toegepaste procedures 

93,6% 93,6% 91,1% 92,1% 96,3% 100,0% 

- Data worden regelmatig 
getoetst op kwaliteit 

89,9% 93,1% 84,7% 87,6% 91,9% 98,4% 

- Data weerspiegelen de 
werkelijkheid goed 

87,9% 91,7% 85,7% 80,8% 89,6% 98,4% 

- Data geven antwoorden die 
overeenkomen met wat we in 
werkelijkheid zien 

92,7% 93,6% 92,6% 90,4% 91,1% 100,0% 

- Data geven inzichten waarmee 
onze processen kunnen worden 
verbeterd 

92,5% 92,2% 91,1% 91,5% 93,3% 98,4% 

- Data geven inzichten waarmee 
ons rendement is vergroot 

91,8% 91,7% 91,6% 89,3% 92,6% 98,4% 

Noot: de tabel geeft het aantal deelnemers weer dat het met de stelling eens of zeer eens is, als percentage van de groep zoals 
omschreven in de kolom.  
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3.7.  Attitudes van deelnemers ten aanzien van digitalisering 

Dit onderzoek beoogde niet enkel de feitelijke stand van zaken op het gebied van digitalisering in kaart te brengen, 

maar ook het sentiment. De enquête bevatte daarom verschillende vragen naar de attitudes van deelnemers ten 

aanzien van digitalisering.  Deze attitudes hebben enerzijds betrekking op de deelnemer zelf (d.w.z., diens eigen kennis 

er betrekking op het eigen kennisniveau 

3.7.1. Waardering eigen kennis en kunde op het gebied van digitalisering 

Alle deelnemers werd de volgende stelling voorgelegd: “Ik heb het gevoel dat ik volledig in control ben qua 

toepassingen van digitale oplossingen om bedrijfsprocessen efficiënt in te richten.”, waarbij antwoorden gegeven 

konden worden op een 5-puntschaal (1 = zeer mee oneens, 5 = zeer mee eens). Opvallend is dat van alle  888 

deelnemers die deze vraag hadden beantwoord, slechts 38,4% aangaven het met deze stelling eens (of zeer eens) te 

zijn. In onderstaande figuur is de gemiddelde score op deze vraag weer gegeven, uitgesplitst naar het type organisatie. 

Duidelijk te zien is dat verladers een lagere gemiddelde score hebben dan de overige organisatietypen; dit verschil 

bleek ook statistisch significant. 

 
Figuur 31. Mate van controle over toepassingen IT 
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3.7.2. Aansluiting IT-leverancier bij logistieke uitdagingen organisatie 

Om het algehele sentiment te meten over de aansluiting tussen IT-leveranciers en de eigen organisatie werd de 

volgende stelling voorgelegd: “Ik heb het gevoel dat mijn IT-leverancier goed aansluit bij mijn logistieke uitdagingen.”, 

waarbij (wederom) op een 5-puntsschaal geantwoord kon worden. Van de 888 deelnemers op deze vraag gaven 49,9% 

aan het hiermee eens te zijn; 38,2% stonden neutraal tegenover deze stelling en (slechts) 11,9% van de deelnemers 

waren het met de stelling oneens of zeer oneens. Met name voor deze laatste groep is het de vraag in hoeverre er 

verschillen bestaan tussen organisaties. In onderstaande figuur is daarom een uitsplitsing gemaakt van het percentage 

deelnemers (binnen het type organisatie) dat aangeeft onvoldoende aansluiting te zien tussen IT-leveranciers en 

logistieke uitdagingen in de organisatie. Het blijkt dat deze percentages aanzienlijk verschillen: ten opzichte van 

logistiek dienstverleners en eigen vervoerders geven verladers meer dan anderhalf keer zo vaak aan onvoldoende 

aansluiting te ervaren; vergeleken met expediteurs is deze verhouding zelfs bijna 2,5. Deze bevinding komt overeen 

met hetgeen eerder is gevonden en bevestigt het algemene beeld dat met name voor verladers IT in de eigen 

organisatie uitdagingen oplevert.  

 

Figuur 32. Onvoldoende aansluiting IT-leveranciers en organisatie, uitgesplitst naar organisatietype 
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3.7.3. Relevantie digitalisering versus de ‘menselijke factor’. 

Dat digitalisering ertoe doet leidt geen twijfel, maar de vraag is in hoeverre men het relatieve belang van digitalisering 

afzet tegenover de ‘menselijke factor’. Deelnemers kregen daarom de vraag volgende stelling voorgelegd: “Je kan flink 

digitaliseren, maar ook in de toekomst blijft de factor mens belangrijker dan digitaliseren.”, waarbij men de 

instemming op een 5-puntsschaal kon aangeven. Het blijkt dat een ruime meerderheid (63,9%) van de 888 deelnemers 

met een antwoord op deze vraag  het met deze stelling eens of zeer mee eens is; 26,6% staat hier neutraal tegenover 

en slechts 9,6% van de deelnemers is het hiermee oneens. De conclusie is dat de menselijke factor door velen (nog 

steeds) als belangrijker gezien wordt dan digitalisering. In onderstaande figuur is het percentage deelnemers dat het 

eens of zeer mee eens is met deze stelling uitgesplitst naar organisatietype. Het blijkt dat de ‘menselijke factor’ met 

name onder expediteurs als belangrijk wordt gezien (71,6%).  

 
 

Figuur 33. Belang menselijke factor vs digitalisering, naar organisatietype 

 

 
Figuur 34. Belang 'menselijke factor' naar functietype 
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3.8. Business uitdagingen  

Deze paragraaf richt zich op zogeheten businessuitdagingen: innovatieve gebieden waar deelnemende transport- en 

logistieke organisatie mogelijk IT-oplossingen voor zouden kunnen inzetten.  

3.8.1. Herkenbaarheid van business uitdagingen  

Allereerst is nagegaan wat organisaties in de sector zelf als business uitdagingen zien. Dit is onderzocht met behulp 

van een meerkeuzevraag waarop deelnemers een (gelimiteerd) aantal antwoorden konden geven. Van deze vragen 

zijn twee varianten opgesteld, namelijk een variant voor logistiek dienstverleners en expediteurs, alsmede een variant 

voor verladers en eigen vervoerders.  

BUSINESS UITDAGINGEN VOOR LOGISTIEK DIENSTVERLENERS, VERVOERDERS EN EXPEDITEURS 

Logistiek dienstverleners, vervoerders en expediteurs kregen 15 opties voorgelegd met de vraag de drie meest 

herkenbare uitdagingen te kiezen. Tabel 8 vat de meest gekozen antwoorden samen, met als afkappunt dat de 

uitdaging door minstens 20% van de respondenten (tezamen) moest zijn gekozen. Logistiek dienstverleners en 

expediteurs geven blijk van een vergelijkbare prioritering, terwijl de accenten voor vervoerders anders liggen. Zie o.a. 

de uitdaging ‘inzicht krijgen in kosten/rendement’ en ‘de klant proactief laten weten wanneer een zending aankomt’. 

 

Tabel 8. Business uitdagingen  voor logistiek dienstverleners, vervoerders en expediteurs (min. 15%) 

Uitdaging: Totaal 
 Logistiek 

dienstverleners 
Expediteurs Vervoerders 

- Inzicht krijgen in kosten/rendement. 54,2%  49,3% 48,4% 61,5% 

- Overgaan op papierloos werken (e-CMR, e-
facturatie, geen handmatige invoer). 

39,2%  40,5% 35,5% 39,0% 

- Minder tijd kwijt zijn aan 
controlewerkzaamheden. 

33,5%  29,3% 32,3% 38,5% 

- Data-gedreven beslissingen nemen (i.p.v. op 
buikgevoel). 

30,1%  28,8% 24,2% 33,3% 

- De klant proactief laten weten wanneer een 
zending aankomt. 

23,9%  25,6% 33,9% 19,0% 

- Minder e-mails en telefoontjes plegen met mijn 
leveranciers/ klanten. 

21,8%  23,3% 25,8% 19,0% 

- Repetitieve handelingen elimineren. 21,4%  25,6% 25,8% 15,4% 

 

 

 

BUSINESS UITDAGINGEN VOOR VERLADERS EN EIGEN VERVOERDER  

Verladers en eigen vervoerders kregen 24 opties voorgelegd, met het verzoek maximaal 5 opties te kiezen. Om de 

druk voor respondenten te verlichten, werd besloten de lijst te verdelen in thema’s en willekeurig (maximaal) 4  items 

per thema te tonen. Respondent kregen zo maximaal 16 opties te zien. Tabel 9 vat de gegeven antwoorden samen: 
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Tabel 9. Business uitdagingen  voor verladers en eigen vervoerders 

Uitdaging: Totaal  Verladers Eigen vervoerders 

- Minder e-mails en telefoontjes plegen met mijn 
leveranciers/ klanten. 

49,0%  44,8% 54,3% 

- Dat er minder fouten zitten in mijn systeemgegevens 
(masterdata). 

46,4%  47,6% 44,8% 

- Meer grip op toeleveranciers en afnemers 
(ketenpartners). 

44,1%  45,5% 42,2% 

- Dat de analyses die we maken op basis van onze data 
een goede reflectie zijn van de werkelijkheid. 

43,3%  37,2% 50,9% 

- Een betere forecast realiseren door toepassing van AI 
(algoritmes). 

29,1%  35,2% 21,6% 

- Een fact-based cultuur binnen ons bedrijf realiseren. 28,4%  31,0% 25,0% 

- Minder tijd kwijt zijn aan controlewerkzaamheden. 26,1%  21,4% 31,9% 

- Minimaal 10% aan tijd reduceren met een 
digitaliseringsslag van het administratieve proces. 

24,9%  22,1% 28,4% 

- Beter inzicht in de kostenopbouw van mijn logistiek. 22,6%  20,7% 25,0% 

De hierboven samengevatte uitkomsten laten zien dat de onderzochte organisaties sterk verschillen in het soort 

business uitdagingen dat men relevant vindt. Een (voorzichtige) interpretatie van de verschillen is dat logistiek 

dienstverleners, vervoerders en expediteurs het accent meer lijken te leggen op procesoptimalisatie, terwijl verladers 

en eigen vervoerders zich meer lijken te richten op het vergroten van de kwaliteit en inzet van de data in de eigen 

organisatie. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat de vergelijkbaarheid bemoeilijkt wordt door het 

verschil in vraagstelling en verschillen in de formulering van antwoorden.   

 

3.8.2.  Thema’s (1): business uitdagingen thematisch geclusterd  

In deze paragraaf worden de business uitdagingen voor verladers en eigen vervoerders onderzocht langs drie thema’s. 

Het eerste thema omvat uitdagingen rondom het bijhouden en inzichtelijk maken van data; de overkoepelende vraag 

in is in hoeverre IT in de logistieke organisaties kan bijdragen aan het verbeteren van de gegevensverzameling en het 

inzichtelijk maken van de verzamelde data. Het tweede thema omvat uitdagingen op het gebied van 

procesoptimalisatie, dat wil zeggen: hoezeer kan IT bijdragen aan het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Het derde 

thema omvat tenslotte uitdagingen op het gebied van analytics. Hierbij gaat het om de vraag in hoeverre innovatieve 

technieken op het gebied van data analyse de relevantie kan vergroten van in de organisatie verzamelde gegevens. 

Dit thema lijkt sterk te overlappen met de eerder genoemde thema’s, maar het onderscheid is dat het hier met name 

gaat om nieuwe technieken zoals technieken zoals machine learning en forecasting. 

Gekeken is in hoeverre verladers en eigen vervoerders het belang van voorgenoemde business uitdagingen 

herkennen. Onderstaand overzicht vat de vragen per thema samen, zoals deze zijn gesteld (zie bijlage B1.7. voor 

uitgebreide scores per item over de steekproef). De vragen werden gesteld middels 5-punts Likert-schaal items 

(stellingen), waarop de mate van overeenstemming aangegeven kon worden (1 = “zeer mee oneens”, 5 = “zeer mee 

eens”).  
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Thema 1: Verbeteren en inzichtelijk maken data  Thema 2: Optimaliseren bedrijfsprocessen 

Ik wil ...  Ik wil ... 

... een klant proactief informeren over de status/locatie 
van een zending 

 ... minder tijd kwijt zijn aan controles en administratieve 
werkzaamheden 

... real-time inzicht in mijn voorraad  ... repetitieve handelingen elimineren 

... meer inzicht in de kostenopbouw van mijn logistiek 
 ... eenvoudig kunnen achterhalen wat mijn CO2-uitstoot is 

(x) 

... inzicht waar mijn goederen zich bevinden binnen de 
supply chain 

  

... dat mijn masterdata minder fouten bevat  Thema 3: Analytics 

... het volume / gewicht van mijn te vervoeren lading 
direct kunnen achterhalen 

 
 Ik wil ... 

... meer inzicht in de bezettingsgraad van mijn 
modaliteiten 

 ... data-analytics gebruiken om mijn goederenstroom te 
optimaliseren. 

... op de hoogte zijn van de locatie van eventueel 
schadelijke stoffen 

 ... analytics inzetten om inzicht te krijgen in de performance 
van mijn logistieke dienstverlener. 

 
 ... met behulp van analytics de doorlooptijd van werf/ 

warehouse/ port verkorten. 
 

 

SCHAALCONSTRUCTIE: VAN ANTWOORDEN OP ITEMS NAAR SCORES OP THEMA’S 

Onderzocht is of de thematische indeling zoals hierboven voorgesteld valide is, dat wil zeggen: is het inhoudelijk (en 

methodologisch) gerechtvaardigd om de items als verschillende verschijningsvormen te zien van een gedeeld, 

onderliggend thema? Om dit vast te stellen dient allereerst bepaald te worden of de items van het thema één 

‘construct’ meten (unidimensionaliteit). Dit werd gedaan met behulp van een confirmatieve factoranalyse (CFA). Voor 

elk van de drie thema’s bleek een (en slechts één) onderliggende factor verklarend. Opvallend is wel dat op het eerste 

thema er relatief veel onverklaarde variantie op item-niveau overbleef, die niet tot een duidelijke tweede factor kon 

worden gereduceerd. Tevens is het van belang de interne consistentie te bepalen. Dit werd gedaan met behulp van 

de Cronbach’s α, met 0,7 als minimale waarde (een gangbare vuistregel). Het bleek mogelijk de items samen te nemen 

schaalscores met een redelijke tot goede betrouwbaarheid; voor het tweede thema werd wel het item over CO2-

uitstoot buiten beschouwing gelaten. 

Tabel 10. Samenvatting schaalconstructie business items per thema 

Thema Items 

Dimensionaliteit Interne consistentie 

Eigenwaarde  % verklaarde 
variantie 

Cronbach’s α 

1. Verbeteren en inzichtelijk maken data 8 3,23 40,4% 0,785 

2. Optimaliseren bedrijfsprocessen (excl. item CO2) 2 1,58 79,1% 0,722 

3. Analytics 3 2,41 80,4% 0,878 

 

Geconcludeerd kan worden dat de beoogde thematische indeling van business uitdagingen – met een minieme 

aanpassing op het tweede thema (uitsluiting item CO2) – vooralsnog standhoudt. De bij de afgenomen items kunnen 

in dit verband dan ook worden gezien als meetinstrument9 van de onderliggende thema’s. In de komende analyses 

                                                             
9  De data geeft geen sterk bewijs tegen de voorgestelde themastructuur. Hoewel er—naar academische standaarden—wel het 
nodige valt op te merken bij deze summiere verkenning van de betrouwbaarheid en validiteit van deze thema’s, is het van belang 
te realiseren dit voor een verkennende analyse zoals in dit onderzoek volstaat. Doel was om te verantwoorden dat doorgewerkt 
wordt met themascores in plaats van item-scores; dit maakt de analyses immers een stuk eenvoudiger te interpreteren.  



 

40 
 

wordt derhalve doorgewerkt met schaalscores verkregen door itemscores per thema samen te nemen (door het 

gemiddelde10 te nemen). Onderstaande tabel vat de themascores samen alle verladers en eigen vervoerders die deze 

vraag hadden beantwoord (N = 236); tevens zijn de scores uitgesplitst naar functietype. Overall blijkt het tweede 

thema (Optimaliseren bedrijfsprocessen) de hoogste score te krijgen. Aanvullende toetsingen toonden een significant 

verschil tussen (overall) themagemiddelden, maar geen verschil tussen functietypen.  

Tabel 11. Overall themascores en uitsplitsing naar functietype 
 

Gemiddelde themascores 

Thema 1 Thema 2 Thema 3 

Totaal (N = 232) 3,66 4,15 3,49 

Directie (N = 44) 3,55 4,08 3,45 

Leidinggevende (N = 80) 3,70 4,29 3,54 

Meewerkend leidinggevende (N = 29) 3,65 4,07 3,39 

Uitvoerend (N = 32) 3,72 4,01 3,56 

 

THEMASCORES VOOR VERLADERS EN EIGEN VERVOERDERS APART  

Figuur 35 vat de themagemiddelden samen voor verladers en eigen vervoerders. Verladers blijken gemiddeld alle drie 

de thema’s (significant) belangrijker te vinden: kennelijk zien verladers op deze thema’s meer business uitdagingen 

dan eigen vervoerders. Tegelijk blijkt het optimaliseren van bedrijfsprocessen (Thema 2) relatief gezien het 

belangrijkst. Voor zowel verladers als eigen vervoerders is dit thema met de hoogste (gemiddelde) score. Tot slot blijkt 

dat aan het thema analytics voor beide typen organisaties (relatief gezien) het minst belang wordt toegekend.  

 

 
Figuur 35. Gemiddelden per themascore verladers en eigen vervoerders 

 

                                                             
 
10  Door het gemiddelde te nemen krijgen de resulterende scores eenzelfde eenheid als de onderliggende items (1 = weinig 
belang, 5 = groot belang) en zijn de scores op verschillende thema’s onderling vergelijkbaar. 
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THEMASCORES NAAR ORGANISATIEGROOTTE 

Figuur 36 vat de themascores per organisatiegrootte samen. De geobserveerde trends zijn in overeenstemming met 

wat eerder is gevonden: grotere organisaties zien het belang van de genoemde business uitdagingen relatief meer in. 

Daarnaast blijkt het thema analytics bij met name de kleinere organisaties relatief onderbelicht.  

 

 
Figuur 36. Gemiddelde themascores verdeeld over organisatiegrootte 

3.8.3.  Thema’s (2): IT-oplossingen voor de business uitdagingen 

Deze paragraaf onderzoekt in hoeverre men IT-oplossingen wil inzetten voor de hierboven omschreven (thematisch 

geclusterde) business uitdagingen. Om dit te kunnen doen is wel adequate informatie nodig over de mogelijkheden 

die in de markt worden aangeboden. Ter verkenning wordt daarom eerst ingegaan op de wijze waarop men zich laten 

informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van nieuwe IT-oplossingen. Vervolgens wordt 

achtereenvolgens het volgende onderzocht: 

I. In hoeverre is men op de is van het bestaan van IT-oplossingen voor de aangegeven business uitdagingen? 

II. In hoeverre past men voor de business uitdagingen uit het thema reeds IT-oplossingen toe in de organisatie 

en wat is de ervaring hiermee? 

III. Wat zijn de (mogelijke) oorzaken voor het niet inzetten van IT-oplossingen op het betreffende thema? 

GERAADPLEEGDE INFORMATIEBRONNEN NIEUWE ONTWIKKELINGEN IT 

Gevraagd werd naar de manier waarop men zich informeert over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van IT. 

Onderstaande tabel geeft de verdeling weer. Niet verbazingwekkend is dat het internet door het overgrote deel van 

de deelnemers wordt aangewezen als informatiebron. Met het oog op de onderzoeksdoelstelling is het vooral 

opvallend dat brancheorganisaties door 39,5% worden geraadpleegd. Enerzijds is dit natuurlijk een mooi percentage, 

maar tegelijk moet men zich realiseren dat de steekproef reeds bestond uit bij de brancheorganisatie aangesloten 

deelnemers. Tenslotte blijkt dat 11,5% van de deelnemers aangeeft de ontwikkelingen niet actief bij te houden. In 

Figuur 36 wordt een uitsplitsing gemaakt naar functietype. Hierbij is vooral opvallend dat het percentage dat zich niet 

actief laat informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van IT onder directieleden en leidinggevenden met 

gemiddeld 8% aanzienlijk lager is dan onder meewerkend leidinggevenden (15%) en uitvoerenden (24%).   
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Figuur 37. Geraadpleegde informatiebronnen actuele ontwikkelingen IT 

 
OP DE HOOGTE VAN BESTAAN IT-OPLOSSINGEN VOOR BUSINESS-UITDAGINGEN 

Aan verladers en eigen vervoerders werd gevraagd in hoeverre men bekend was met IT-systemen die zouden kunnen 

ondersteunen bij de business-uitdagingen op het gebied van het verzamelen en inzichtelijk maken van data (Thema 

1), het optimaliseren van bedrijfsprocessen (Thema 2) en analytics (Thema 3). Figuur 38 vat deze uitkomsten samen. 

Het blijkt dat een ruime meerderheid van verladers en eigen vervoerders bekend is met IT-oplossingen voor de eerste 

twee thema’s, maar op het gebied van analytics valt dit percentage significant lager uit. 

 
Figuur 38. Bekend met IT-systemen per thema 

 

GEBRUIK VAN SYSTEMEN VOOR BUSINESS UITDAGINGEN PER THEMA 

Verder is – binnen de deelnemers die bekend waren met IT-systemen op het betreffende thema – gekeken of men al 

dan niet gebruik maakt van dergelijke systemen in de eigen organisatie. Figuur 39 vat deze uitkomsten samen. 

Opvallend is dat eigen vervoerders over alle thema’s gemiddeld vaker aangeven niet van een IT-oplossing voor de 

betreffende business uitdagingen te gebruiken, ook al is men hier wel mee bekend. Wederom blijkt het thema 

analytics eruit te springen: 33% van de eigen vervoerders die wel met dergelijke systemen bekend is, maakt hier toch 

niet gebruik van.  
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Figuur 39. Percentage dat heeft afgezien van het gebruik van IT-systemen voor dit thema 

 

Geconcludeerd kan worden dat op het gebied van Analytics veel te winnen valt onder verladers en vervoerders. Dit 

thema wordt verhoudingsgewijs het minst belangrijk gevonden (in vergelijking met het verbeteren en inzichtelijk 

maken van data en het optimaliseren van bedrijfsprocessen). Verder geeft een relatief hoog aantal respondenten aan 

niet bekend te zijn met IT-oplossingen op dit gebied. En onder degenen die hier wél mee bekend zijn, heeft een 

aanzienlijk deel ervoor gekozen deze niet in de organisatie in te zetten.  

MOTIVERING ERVARING MET IT-OPLOSSINGEN 

Aan alle verladers en eigen vervoerders met een IT-systeem voor één van de business uitdagingen op de drie 

onderzochte thema’s werd doorgevraagd naar de redenen voor positieve en negatieve ervaringen. Opvallend is dat 

motiveringen voor een Tabel X vat de uitkomsten samen. Opvallend is dat het (al dan niet) leveren van gewenste 

informatie voor zowel positieve oordelen (65,0%) als negatieve oordelen (59,3%) als de belangrijkste motivator wordt 

genoemd en dat deze percentages (in absolute zin) ook vrij dicht bij elkaar liggen. Via het berekenen van 

kansverhoudingen (zogeheten Odds Ratio’s) kan het differentiële belang van een motief voor positieve en negatieve 

oordelen worden gekwantificeerd; hierbij geeft een ratio van 1 aan dat het motief bij zowel positieve als negatieve 

oordelen even vaak wordt benoemd.  

Met name voor het kostenaspect wordt hier een interessant verschil zichtbaar: het binnen de marges blijven van 

kosten wordt slechts in 6,3% van de gevallen genoemd als een motivator voor een positief oordeel, terwijl 

kostenoverschrijdingen in 16,3% van de gevallen worden benoemd bij een negatief oordeel (OR = 2,57). Dit motief 

komt (verhoudingsgewijs) dus meer dan 2,5 keer vaker voor bij een negatieve ervaring. Voor de overige motieven 

liggen de kansverhoudingen dichter bij 1. Deze uitkomsten suggereren dat positieve en negatieve ervaringen m.b.t. 

IT-systemen grotendeels een zelfde oorsprong hebben, met uitzondering van prijs. Het binnen de marges blijven van 

een project lijkt minder bij te dragen aan een positief oordeel dan dat een overschrijding bijdraagt aan een negatief 

oordeel.  
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Tabel 12. Motivering ervaring bij IT-oplossingen voor thema’s business uitdagingen 

Genoemd als reden voor een positieve ervaring Genoemd als reden voor een negatieve ervaring 

  % % 
 

Het IT-systeem levert de gewenste resultaten of 
informatie 

65,0% 59,3% Het IT-systeem levert niet de gewenste resultaten of 
informatie 

De uitwerking van het IT-systeem is door een externe 
partij goed uitgevoerd 

27,8% 29,1% De uitwerking van het IT-systeem is door een externe 
partij niet goed uitgevoerd 

De organisatie was goed voorbereid op de 
implementatie van het systeem 

19,4% 23,3% De organisatie was niet goed voorbereid op de 
implementatie van het systeem 

De IT-leverancier was goed op de hoogte van 
logistieke processen 

18,4% 24,4% De IT-leverancier had onvoldoende kennis van 
logistieke processen 

De kosten van de uitrol van het IT-systeem zijn 
binnen de marges gebleven 

6,3% 16,3% De kosten van de uitrol van het IT-systeem zijn te hoog 
geworden 

 

REDENEN VOOR NIET INZETTEN IT-OPLOSSINGEN PER BUSINESS THEMA 

Aan verladers en eigen vervoerder die aangaven géén IT-oplossing in te zetten voor de betreffende business 

uitdagingen werd doorgevraagd naar de achterliggende redenen. Deze redenen laten zich clusteren rondom vier 

thema’s, te weten: 

(i) het onvoldoende inzien van het nut van een dergelijk systeem door het management van de organisatie;  

(ii) het ontbreken van middelen in de organisatie om een IT-oplossing voor het betreffende thema te 

implementeren; hierbij zijn het ontbreken van financiële middelen, het ontbreken van geld en het 

ontbreken van expertise samengenomen;  

(iii) integratieproblemen, dat wil zeggen: de (vermeende) complexiteit van het integreren van systemen met 

de in de organisatie reeds aanwezige systemen;  

(iv) een discrepantie tussen in de markt aangeboden systemen en functionele wensen binnen de organisatie.  

Tabel 15 geeft de percentages gekozen redenen weer binnen de groepen die op het betreffende thema’s géén IT-

oplossing gebruiken. Opvallend is dat 21,4% van de 117 deelnemers waar de organisatie geen systeem heeft ten bate 

van het optimaliseren van bedrijfsprocessen  dat dit (deels) komt omdat het management het belang van een dergelijk 

IT-systeem niet inziet; voor organisaties die afgezien hebben van een systeem voor analytics is dit percentage nog 

hoger (24,2%). Bij de interpretatie van laatstgenoemde cijfer moet wel opgemerkt worden dat het totaal aantal 

deelnemers op deze vraag relatief laag was (N = 33). De meest duidelijke uitkomst is dat het missen van tijd, geld en 

expertise de voornaamste reden is om op de betreffende thema’s geen IT-oplossingen in te zetten.  
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Tabel 13. Redenen voor het niet inzetten IT-oplossingen per thema business uitdagingen. 

 
Management 

ziet belang 
niet in 

Organisatie mist 
middelen (tijd, 
geld, expertise) 

Systemen laten 
zich moeilijk 

integreren met 
bestaande IT 

Misfit aangeboden 
systemen en 

wensen 
organisatie 

Thema 1  
(N = 114) 

Verbeteren en 
inzichtelijk maken data  

12,3% 41,2% 13,2% 14,0% 

Thema 2  
(N = 117) 

Optimaliseren 
bedrijfsprocessen 

21,4% 45,3% 12,8% 21,4% 

Thema 3  
(N = 33) 

Analytics  24,2% 30,3% 15,2% 12,1% 

De hierboven samengevatte redenen/oorzaken komen deels overeen met hetgeen reeds besproken in 3.3.6 (de 

zogeheten ‘knelpunten’). Verschil is dat de eerder besproken vragen naar knelpunten uitgevraagd werden aan  

deelnemers van alle organisatietypen---en niet enkel aan verladers en eigen vervoerder. Tevens hadden deze vragen 

betrekking op knelpunten in algemene zin, terwijl het hier vragen betreft naar mogelijke issues die betrekking hebben 

op de specifieke thema’s van business uitdagingen. De uitkomsten geven evenwel een zeer gelijk beeld: in beide 

gevallen werd gevonden dat het ontbreken van resources (tijd, geld, expertise) een voorname oorzaak is van het niet 

inzetten van business uitdagingen op de betreffende thema’s. Eveneens opvallend is dat een gebrek aan ‘urgentie’ bij 

het management relatief gezien minder vaak wordt genoemd dan een gebrek aan middelen (dit komt overeen met 

het eerder gevonden algehele beeld). Tegelijk blijkt ook dat integratieproblemen en een misfit tussen markt en 

organisatie minder vaak worden genoemd dat een gebrek aan ervaren urgentie bij het management.   

3.8.4. Aansluiting markt op wensen verladers en eigen vervoerders 

Een belangrijke conclusie uit voorgaande paragrafen is dat veel bedrijven in de transport- en logistieke sector zich 

weliswaar bewust zijn van IT-oplossingen voor de business uitdagingen van de betreffende thema’s, maar om 

uiteenlopende redenen toch afzien van een IT-systeem. De vraag die dit oproept, is of de aansluiting tussen markt en 

logistieke sector wel optimaal is. De eerder gevonden uitkomsten betwisten dit. Van degenen die afzagen van een IT-

systeem voor procesoptimalisatie stelden ruim 20% dat dit kwam door een gebrekkige ‘match’ tussen in de markt 

aangeboden oplossingen en de eigen functionele wensen. Deze paragraaf gaat verder in op deze aansluiting en 

bespreekt mogelijke oorzaken van positieve en/of negatieve ervaringen met IT-dienstverleners.  

ADVISERING DOOR IT-DIENSTVERLENERS 

Wanneer verladers en eigen vervoerders aangaven een IT-oplossing te gebruiken voor een van eerder genoemde 

thema’s van business uitdagingen, of dit hadden overwogen, werd doorgevraagd naar de advisering die men in de 

verkenningsfase had gekregen van IT-dienstverleners. Het blijkt dat de mate van verkregen advisering sterk verschilt 

tussen de thema’s. In de oriëntatiefase voor een systeem voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen geeft slechts 

3% aan hiervoor advisering van IT-dienstverleners te hebben gehad, terwijl dit percentage bij analytics met 43,6% 

aanmerkelijk hoger uitvalt. Deze uitkomsten suggereren dat aan het onderzoek deelnemende verladers en eigen 

vervoerders zelf heel goed weten wat voor systemen relevant zijn voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen, 

terwijl men hiervan op het gebied van analytics minder zicht op heeft. 
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Tabel 14. Heeft men zich laten adviseren door IT-dienstverleners in de oriëntatie op een IT-systeem? 

 % advisering  % advisering binnen 
 

Verladers Eigen vervoerder 

Thema 1 (N = 206) Verbeteren en inzichtelijk maken data  17,0% 

 

20,2% 12,6% 

Thema 2 (N = 167) Optimaliseren bedrijfsprocessen 3,0% 

 

3,6% 2,4% 

Thema 3 (N  = 117) Analytics  43,6% 

 

35,9% 52,8% 

 

BEOORDELING ERVARING IT-OPLOSSING PER THEMA 

Aan verladers en vervoerders met een IT-oplossing in huis voor het betreffende thema business uitdagingen werd 

gevraagd naar de ervaring met deze oplossing. Om deelnemers tot een antwoord te ‘forceren’, werd van een 4-

puntsschaal gebruik gemaakt (1= ‘zeer negatief’, 4 = ‘zeer positief’). Tabel 17 toont het percentage deelnemers dat 

aangaf negatieve of zeer negatieve ervaringen te hebben. Deze percentages zijn over de gehele linie aan de lage kant, 

wat een positief beeld schetst over de ervaring met IT-systemen van logistieke organisaties.  

Tabel 15. Negatieve ervaring met IT-oplossing per thema 
 

 Verlader Eigen vervoerder 

Thema 1 Verbeteren en inzichtelijk maken data 10,3% 13,3% 

Thema 2 Optimaliseren bedrijfsprocessen 10,0% 7,1% 

Thema 3 Analytics 15,0% 0,0% 

 

3.8.5. Aansluiting met logistiek dienstverleners, vervoerder en expediteurs: verbeterpunten bij de verlader 

De transport- en logistieke sector bestaat uit een veelheid unieke organisaties met elk hun eigen niche. De uitkomsten 

tot nu toe tonen aan dat er tussen de organisaties grote verschillen bestaan in ervaren business uitdagingen en de 

mate waarin men (verdere) digitalisering nastreeft. In een dergelijk heterogeen landschap kan samenwerking op 

zichzelf een ‘business uitdaging’ zijn. Aan logistiek dienstverleners, vervoerders en expediteurs werd daarom gevraagd 

naar aspecten aan verladerszijde die zouden kunnen bijdragen aan een meer optimale, aantrekkelijke en/of efficiënte 

werking van de eigen vervoersoperatie. Hier werden negen potentiële verbeterpunten getoond, waarvan de drie 

voornaamste moesten worden gekozen en gerangschikt. Het verminderen van wacht- en laadtijden wordt door 75,1% 

genoemd en in 48,8% van de gevallen op plek 1. Papierloos en meer geoptimaliseerd werken wordt door 62,0% 

genoemd, maar slechts door 20,6% op plek 1.  
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Tabel 16. Mogelijke verbeterpunten aan verladerszijde 
 

Niet  
gekozen 

Wel gekozen 
(% 1 + % 2 + % 3) 

 
Gekozen op plek1 

1 2 3 

Het verminderen van wacht- en laadtijden 24,9% 75,1%  48,8% 16,7% 9,5% 

Papierloos en meer geoptimaliseerd 38,0% 62,0%  20,6% 20,3% 21,1% 

Meer betrouwbare volumevoorspellingen 62,2% 37,8%  10,8% 13,1% 13,9% 

Uitbreiding van (los-)laaduren 65,8% 34,2%  5,4% 15,9% 12,9% 

Eerdere notificatie 67,1% 32,9%  5,4% 13,9% 13,6% 

Volumevoorspellingen 81,0% 19,0%  3,3% 8,7% 6,9% 

Slotmanagementsysteem - boeking door 
verzender 

88,7% 11,3%  2,8% 2,6% 5,9% 

Volumeverplichtingen 92,0% 8,0%  1,5% 2,8% 3,6% 

Slotmanagementsysteem - boeking door koerier 94,6% 5,4%  1,3% 2,3% 1,8% 

1 De percentages zijn t.o.v. het totaal, dat wil zeggen inclusief degenen die de optie niet kozen. Om technische redenen zijn bij 
de afname van deze vraag minimumrestricties op het aantal keuzes losgelaten. Dit heeft ervoor gezorgd dat het totale 
percentage “Wel gekozen” kleiner is dan 300%.  

 

 3.8.6. Innovatie: verwachtingen en ervaringen met nieuwe technieken 

Deze paragraaf gaat in op een aantal specifieke innovatieve technieken die in de toekomst het speelveld in de 

transport- en logistieke sector drastisch zouden kunnen doen wijzigen. Allereerst wordt naar de verwachtingen over 

nieuwe technieken gekeken: in hoeverre verwacht men (binnen nu en 3 jaar) veel van technieken zoals e-CMR, e-

facturatie, maar ook AI, machine learning en blockchain? Vervolgens wordt ingegaan op de vraag in hoeverre 

organisaties al bezig zijn met deze technieken. Vervolgens wordt ingegaan op oorzaken van het nog niet bezig zijn met 

deze technieken.  

TOEKOMSTVERWACHTINGEN 

Aan deelnemers werd gevraagd van welke innovatie men veel verwacht in de toekomst. Bij de 472 deelnemers die 

deze vraag beantwoordden was e-CMR het meest gekozen (49,6%). Opvallend is verder dat blockchain en het ‘internet 

of things’ (resp. 17,8% en 19,5%) veel minder vaak genoemd worden.  

Tabel 17. Verwachtingen over de toekomst: IT over 3 jaar 

- e-CMR 49,6% 

- e-facturatie 32,4% 

- Toepassingen algoritmes (artificial intelligence, machine learning) 30,3% 

- Toepassingen internet of things 19,5% 

- Blockchain-technologie 17,8% 

- Geen van deze 13,1% 
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Onderstaande figuur toont een uitsplitsing van bovenstaande percentages naar organisatietype. Opvallend is dat met 

name voor AI- en Machine Learning de toekomstverwachtingen sterk verschillen logistieke dienstverleners en 

expediteurs.  

 

Figuur 40. Toekomstverwachtingen specifieke technieken 

 

ACTUELE STAND VAN ZAKEN INNOVATIEVE TECHNIEKEN IN DE EIGEN ORGANISATIE 

Deelnemers is verder gevraagd aan te geven in hoeverre de betreffende technieken (al) in de organisatie worden 

toegepast. Voor blockchain- en AI/ML toepassingen blijkt dit in hoge mate niet het geval. Opvallend is verder dat 

57,8% aangeeft een systeem voor e-facturatie in gebruik te hebben - niet verwonderlijk gegeven de doelgroep van het 

onderzoek. Tevens blijken bijna 1 op de 3 zich te oriënteren op e-CMR. 

 

Tabel 18. Stand van zaken innovatieve technieken in de organisatie 

N = 472 Niet Weet niet Oriëntatiefase Implementatiefase In gebruik Totaal 

Blockchain-technologie 62,3% 18,2% 15,7% 1,5% 2,3% 100% 

AI / Machine Learning 55,9% 18,6% 17,4% 3,4% 4,7% 100% 

Internet of Things 48,1% 18,2% 22,7% 2,8% 8,3% 100% 

e-facturatie 15,0% 4,9% 13,1% 9,1% 57,8% 100% 

e-CMR 46,8% 4,7% 32,6% 7,8% 8,1% 100% 

 

 

Figuur 41 toont een uitsplitsing van het percentage dat zich op een gegeven IT-innovatie oriënteert naar 

organisatietype. Het blijkt dat de verschillen hier met name groot zijn voor blockchain: vervoerders oriënteren zich 

hier nauwelijks op (rond de 10%), terwijl expediteurs dit in meer dan 3 op de 10 gevallen wel doen. 
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Figuur 41. Oriëntatie IT-innovaties naar organisatietype 

 

REDENEN OM (NOG) NIET BEZIG TE ZIJN MET IT-INNOVATIES 

Aan logistiek dienstverleners, vervoerders en expediteurs die nog geen IT-innovaties zoals e-CMR, e-facturatie, 

blockchain, IOT of AI inzetten, is doorgevraagd naar de onderliggende redenen. Opvallend is dat met name bij 

blockchain (68,6%), IOT (68,3%) en AI (70,7%) een gebrek aan kennis genoemd wordt als reden om niet in deze 

technieken te investeren, terwijl financiële afwegingen vrijwel geen rol spelen.  

Tabel 19. Redenen waarom organisatie (nog) niet bezig is met onderstaande innovaties 

Innovatie 
Ik weet er nog te weinig van af om 

goed te kunnen oordelen 
Ik wacht af wat de rest 

van de sector doet 
Financiële afweging 

- ECRM 32,7% 26,8% 11,8% 

- e-facturatie 50,0% 27,1% 11,4% 

- Blockchain 68,6% 15,7% 5,8% 

- IOT 68,3% 16,3% 5,3% 

- AI/ML 70,7% 13,7% 7,2% 

 

Afwachten wat anderen doen wordt juist bij E-CRM en e-facturatie genoemd als een reden waarom men nog geen 

stappen heeft gezet voor innovatie op deze punten. Hierbij speelt mogelijk mee dat voorlopers bij de adoptie van 

nieuwe IT-technieken een zogeheten ‘first-mover disadvantage’ kunnen hebben, zeker wanneer standaarden zich in 

de sector nog aan het uitkristalliseren zijn. Zie in dit verband ook de resultaten in paragraaf 3.3.2 over de waardering 

van de eigen organisatie in termen van ‘koplopers’, ‘achterblijvers’ en ‘meelopers’: velen vonden het niet direct 

problematisch dat hun organisatie geen koploper is op het gebied van IT en wijzen op de voordelen  van afwachten, 

namelijk dat ‘een andere organisatie’ de risico’s van de eerste zet draagt. Dit illustreert dat innovatie geplaagd wordt 
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door een zogeheten free-rider probleem: voor velen is het voordeliger om af te wachten tot dat anderen de eerste zet 

hebben gedaan en standaarden en best practices zich hebben uitgekristalliseerd.  

AFWACHTEN ALS FUNTIE VAN ORGANISATIEGROOTTE 

Niet alle organisaties zullen in dezelfde mate vatbaar zijn voor het ‘first-mover-probleem’ van IT-innovatie. Voor 

sommige organisaties zal er juist sprake zijn van een first-mover advantage, immers: een succesvolle first move kan 

tot gevolg hebben dat men de standaard voor een sector kan zetten 11 . Onderzocht is of organisatiegrootte 

samenhangt met de mate waarin men een afwachtende houding inneemt. Hierbij spelen mogelijk meerdere 

processen tegelijk een rol. In de eerste plaats kan verwacht worden dat grotere organisaties verhoudingsgewijs meer 

middelen tot hun beschikking hebben om IT-innovaties te implementeren en eventuele risico’s te dragen. In de 

tweede plaats zullen grotere organisaties waarschijnlijk ook in grotere mate afhankelijk zijn (geworden) van de reeds 

bestaande IT-oplossingen in de organisatie. De overstapkosten naar een nieuw, innovatief systeem zullen dan ook 

toenemen met de grootte van de organisatie. Onderstaande figuur toont aan dat de kans dat men een afwachtende 

houding aanneemt op een niet-lineaire manier samenhangt met de grootte van de organisatie. Dit suggereert zoals 

verwacht meerdere op elkaar inwerkende processen, elk met hun schaalvoordelen en -nadelen.   

 

 
Figuur 42. Afwachten bij IT-innovaties 

 

 
 

 

                                                             
11  Zie in dit verband ook de opvallende uitkomsten van paragraaf 3.5.4, waar werd gevonden dat grotere organisaties 
verhoudingsgewijs (veel) vaker gebruik maken van eigen ontwikkelde apps bij het delen van gegevens met andere partijen in de 
logistieke keten.  
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3.9. Invloed van digitalisering op de organisatie  

Ter afsluiting van dit onderzoek bespreekt deze paragraaf de (vermeende) impact van digitalisering op de eigen 

organisatie. Allereerst wordt ingegaan op de vraag of digitalisering, in algemene zin, een positieve of negatieve impact 

heeft op de organisatie. Vervolgens wordt gekeken op welk vlak digitalisering de grootste verandering in de organisatie 

heeft opgeleverd en in hoeverre digitalisering bijdraagt aan het verbeteren van het rendement van de organisatie.  

De uitkomsten schetsen een zeer positief beeld, maar moeten met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd: de 

onderliggende vragen werden aan het einde van de survey gesteld en op dit punt was een aanzienlijk deel reeds 

afgehaakt: van de 1052 deelnemers binnen de doelgroep vulden slechts 656 deze vragen in. Onduidelijk is of de 37,6% 

afhakers in hun oordeel over digitalisering op systematische wijze zouden hebben verschild van deelnemers die de 

vragenlijst wel hebben voltooid; dit kan niet worden uitgesloten. Voor enkele prominente uitkomsten wordt daarom 

een inschatting gemaakt van de vertekening die zou kunnen hebben plaatsgevonden wanneer de uitgevallen 

deelnemers allen het meest afwijkende antwoord zouden hebben gegeven.   

3.9.1.  Algemene invloed digitalisering op de organisatie 

Op de vraag naar het algehele oordeel met betrekking tot digitalisering in de organisatie antwoordde het overgrote 

deel van de deelnemers (88,9%) dat digitalisering de eigen organisatie verder helpt; 9,5% geeft aan dat digitalisering 

geen invloed heeft op de organisatie en slechts 1,7% stelt dat digitalisering een negatieve invloed heeft. 

Geconcludeerd kan worden dat men opvallend positief tegenover digitalisering staat: men lijkt digitalisering geenszins 

als een bedreiging op te vatten.  

 

Figuur 43. Invloed van digitalisering op de organisatie 

Om een schatting te geven van de mogelijke vertekening door uitval zijn de genoemde percentages herberekend voor 

het scenario waarin alle uitvallende deelnemers een uitgesproken negatief oordeel zouden hebben gehad. Zelfs in dit 

extreme scenario zou meer dan de helft (55,4%) een positief oordeel gehad hebben. Men blijft overwegend positief 

tegenover digitalisering; uitval kan de uitkomsten hoogstens hebben afgezwakt.  
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3.9.2. Voornaamste veranderingen als gevolg van digitalisering 

De vraag naar specifieke veranderingen in de organisatie als gevolg van digitalisering werd gesteld  met een 

meerkeuzevraag. Een ruime meerderheid geeft aan dat digitalisering gezorgd heeft voor een verandering van de 

interne processen (59,9%); bijna de helft (49,2%) noemt verder dat digitalisering automatisering van 

factureringsprocessen heeft veroorzaakt. Opvallend is dat slechts een relatief klein aantal (21,8%) aangeeft dat nieuwe 

technieken zoals kunstmatige intelligentie voor een verandering hebben gezorgd. Deze uitkomsten komen overeen 

met hetgeen ook in de paragraaf over Business Uitdagingen (3.7) is gevonden:  

 

Figuur 44. Aspecten waarop digitalisering de organisatie heeft veranderd 

 
DE MATE VAN INVLOED ALS GEVOLG VAN DIGITALISERING 

Om een beeld te krijgen van de mate waarin organisaties veranderingen als gevolg van digitalisering hebben ervaren, 

is het aantal gegeven antwoorden op bovengenoemde meerkeuzevraag geteld. In onderstaande figuur is het aantal 

gegeven antwoorden uitgesplitst naar organisatietype. Het blijkt dat expediteurs, verladers en logistiek 

dienstverleners gemiddeld significant meer veranderingen aanvinkten vergeleken met vervoerders en eigen 

vervoerders. 

 

Figuur 45. Aantal aangevinkte veranderingen naar organisatietype 
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In onderstaande figuur is het aantal aangevinkte veranderingen uitgesplitst naar organisatiegrootte. Hier is sprake van 

een duidelijke positieve trend: grotere organisaties geven meer veranderingen aan. Deze trend was ook statistisch 

significant. 
 

 
Figuur 46. Aantal bevonden veranderingen als gevolg van digitalisering 

 

3.9.3.  Digitalisering en het rendement van de organisatie 

Als afsluiter werd deelnemers gevraagd in hoeverre digitalisering heeft bijgedragen aan het rendement van de 

organisatie en in hoeverre digitalisering in de toekomst verder zal bijdragen aan het rendement. Onderstaande figuren 

geven de verdelingen op deze vragen voor allen die deze vraag hadden beantwoord (656 deelnemers). Het blijkt dat 

de overgrote meerderheid vindt dat digitalisering enigszins, veel, of  heeft bijgedragen aan het rendement (86,5%). 

Voor de te verwachten toekomstige effecten van digitalisering ligt dit percentage nog hoger (91,2%).  

 
Figuur 47. Mate waarin digitalisering heeft bijgedragen aan het rendement van de organisatie 
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Figuur 48. Mate waarin digitalisering in de toekomst zal bijdragen aan het rendement 

 
Uitsplitsingen naar organisatietypen leverden geen noemenswaardige verschillen op. Uitsplitsingen naar 

organisatiegrootte toonden daarentegen wel duidelijke verschillen aan: 

 
Figuur 49. Bijdrage digitalisering aan rendement naar organisatiegrootte 

 

 
Figuur 50. Verwachte toekomstige bijdrage digitalisering aan rendement, naar organisatiegrootte 
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4.  Conclusie 

Dit hoofdstuk bespreekt de conclusies van dit onderzoek. Een kanttekening is hierbij noodzakelijk: het is niet 

eenvoudig om een algemeen beeld te schetsen van de transport- en logistieke sector als geheel: de verschillen tussen 

logistiek dienstverleners, vervoerders, verladers, eigen vervoerders en expediteurs zijn groot en elk van deze 

organisaties kent specifieke uitdagingen. Waar relevant worden deze verschillen expliciet benoemd.  

Het belang van digitalisering voor organisaties in de transport- en logistieke sector 

De meest uit het oog springende conclusie van het onderzoek is dat digitalisering ‘leeft’: een overgrote meerderheid 

(84,7%) gaf aan dat digitalisering belangrijk of zeer belangrijk is voor de eigen organisatie. Velen gaven aan dat de 

organisatie ‘niet zonder IT’ kan – IT vormt voor velen de basis achter alle bedrijfsprocessen. Verder gaf 88,9% aan dat 

‘digitalisering de organisatie verder helpt’ en stelt  86,5% dat digitalisering in belangrijke tot zeer belangrijke mate 

heeft bijgedragen aan het rendement. 91,2% stelt dat digitalisering dit (ook) in de toekomst zal doen. Deze 

percentages verschillen enigszins tussen deelnemers van verschillende organisatietypen, maar over de gehele linie 

bezien blijkt het belang van IT goed te worden ingezien. IT wordt verder door vrijwel niemand een concrete bedreiging 

genoemd. Wel geeft een ruime meerderheid (63,9%) aan dat de menselijke factor ook in de toekomst belangrijker 

blijft dan digitalisering. Deze uitkomsten tezamen suggereren dat men IT hoofdzakelijk ziet als aanvulling en niet 

(enkel) als vervanging van menselijke arbeid.  

Waardering van de eigen organisatie: koplopers, meelopers en achterblijvers 

Hoewel digitalisering door een ruime meerderheid als relevant wordt ervaren, zijn er grote verschillen in hoe 

organisaties in de transport- en logistieke sector dit tot uitdrukking brengen. Een aanzienlijk deel van de deelnemers 

gaf aan de eigen organisatie als ‘meeloper’ te zien (65,7%), terwijl slechts 19,0% expliciet aangaf de organisatie een 

koploper te vinden. Dit percentage verschilt aanzienlijk tussen organisaties—29,9% voor logistiek dienstverleners, 

versus 11,1% voor verladers. In de vragenlijst is ook gevraagd het antwoord op deze vraag te motiveren. Velen gaven 

aan dat de organisatie er vrij bewust voor gekozen heeft een ‘afwachtende houding’ aan te nemen op het gebied van 

digitalisering; hierbij werd meermaals genoemd dat men eerst wil zien welke standaarden zich in de sector 

uitkristalliseren. Geconcludeerd kan worden een zogeheten ‘first-mover-disadvantage’ – in dit geval het risico dat men 

te vroeg investeert in de ‘verkeerde’ technologie – breed wordt gevoeld.  

Digitalisering in de eigen organisatie: wie beslist wat? 

Niet verbazingwekkend is de uitkomst dat het overgrote deel van de investeringsbeslissingen op tactisch 

(management) of strategisch (directie) niveau worden genomen (81,2%). Voor geslaagde digitalisering is echter wel 

van belang de organisatie ‘in brede zin’ bij het proces te betrekken. Voor het vaststellen van de functionele wensen is 

het zinvol niet (enkel) de directie en het management  te benaderen – de werkvloer weet immers ook vaak wat er 

speelt en is vaak eindgebruiker. In iets meer dan de helft van de gevallen wordt ook de werkvloer betrokken bij het 

vaststellen van de behoeften en wensen op het gebied van digitalisering.  Dit is weliswaar op te vatten als een ‘goed 

begin’, maar tegelijk valt hier nog veel op te winnen.   
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Digitalisering in de eigen organisatie: zelf doen of uitbesteden?  

Elke organisatie staat bij de keuze van een IT-systeem voor de vraag of men het systeem zelf ontwikkelen (of laat 

ontwikkelen) of dat men gebruik maakt van een standaardproduct. Tevens kan men, wanneer het systeem er is, het 

beheer zelf uitvoeren, of dit aan gespecialiseerde partijen overlaten. Voor veel partijen in de transport- en logistieke 

sector is het zelf ontwikkelen (of laten ontwikkelen) van een IT-systeem geen optie, hoewel opgemerkt moet worden 

dat dit sterk verschilt per toepassingsgebied: van de organisaties met een Warehouse Managementsysteem geeft 22% 

van de organisaties aan hiervoor een maatwerkoplossing te hanteren (voor financiële administratiesoftware is dit 

percentage slechts 2,7%). Op het gebied van beheer het beeld aanzienlijk meer divers: ongeveer de helft van de 

deelnemers gaf aan het beheer van IT-systemen deels of grotendeels zelf uit te voeren; de andere helft besteedde dit 

juist uit. Hier zijn grote verschillen zichtbaar tussen organisaties: binnen expediteurs is het percentage ‘uitbesteders’ 

58,0%; binnen verladers slechts 41,1%.  

Knelpunten bij digitalisering 

Digitalisering door velen gezien als iets dat de organisatie (uiteindelijk) voordelen op kan leveren, maar in veel gevallen 

wordt er toch van afgezien, of worden beslissingen over digitalisering ‘op de lange baan’ geschoven. In de enquête 

werd uitgebreid stilgestaan bij mogelijke oorzaken hiervan. Een opvallende uitkomst is dat kosten relatief gezien 

minder vaak als knelpunt worden gezien dan tijd. Verder blijkt ook dat de complexiteit van IT-implementaties en de 

koppeling met reeds bestaande IT-systemen in de organisatie vaak struikelblokken zijn bij digitaliseringsprocessen. 

Een opvallende uitkomst is dat slechts een zeer klein deel (7,7%) aangeeft dat het management van de organisatie 

een knelpunt vormt. Dit strookt met de eerder genoemde uitkomst dat het belang van digitalisering over de gehele 

linie wel wordt gezien.  

IT en business uitdagingen in de transport- en logistieke sector 

De vraag is niet (enkel) of digitalisering voordelen kan bieden, maar ook waarvoor. In het onderzoek is uitgebreid 

stilgestaan bij zogeheten business uitdagingen – innovatieve gebieden waar transport- en logistieke organisaties door 

de inzet van IT mogelijk een competitief voordeel kunnen behalen. Het behalen van meer efficiency en het verkrijgen 

van betere inzichten uit de bestaande data in de organisatie worden het meest genoemd. Opvallend is dat meer 

innovatieve ontwikkelingen, zoals de inzet van kunstmatige intelligentie en analytics relatief gezien veel minder vaak 

als een business uitdaging worden benoemd.  

Bij verladers en eigen vervoerders is in meer detail doorgevraagd naar de ervaringen met IT-systemen voor business 

uitdagingen op het gebied van datakwaliteit, bedrijfsprocessen en analytics. Als belangrijkste reden voor een positieve 

ervaring werd genoemd dat het systeem deed waarvoor het ontwikkeld was (65,5%), terwijl het binnen de marges 

blijven van de kosten met 6,3% veel minder vaak werd genoemd. Omgekeerd bleek dat 59,3% het niet (volledig) 

functioneren van een IT-systeem als reden voor een negatieve ervaring zag, terwijl kostenoverschrijdingen met slechts 

16,3% veel minder vaak naar voren kwamen als argument voor een negatieve ervaring. Dit komt overeen met eerder 

gevonden uitkomsten, waaruit bleek dat kosten maar in beperkte mate een belemmering vormen voor digitalisering.  
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Organisatiegrootte 

Er werden grote verschillen gevonden tussen kleine en grote ondernemingen op het gebied van digitalisering. 

Allereerst verschilden de attitudes ten aanzien van digitalisering. Deelnemers uit grotere organisaties zagen 

verhoudingsgewijs meer voordelen van digitalisering; tevens gaven zij vaker aan dat digitalisering invloed heeft op het 

rendement (en dit in de toekomst ook zal hebben). Daarnaast werd - niet verbazingwekkend – gevonden dat grotere 

organisaties relatief vaker eigen ontwikkelde applicaties gebruikten om informatie met andere partijen in de keten te 

delen. Een interessante uitkomst was dat het gebruik van cloudoplossingen op een niet-lineaire wijze samenhing met 

organisatiegrootte. Gemiddeld genomen gebruiken grotere organisaties relatief vaker cloudoplossingen, maar 

organisaties met een omvang van tussen de 51-100 FTE wijken af van deze trend: hier worden relatief gezien (iets) 

minder cloudoplossingen ingezet.  

Organisatietypen  

Het onderzoek vond op allerlei indicatoren verschillen tussen logistiek dienstverleners, vervoerders, verladers, eigen 

vervoerders en expediteurs. Deze type organisaties lijken elk hun eigen uitdagingen te hebben op het gebied van IT. 

Het voornaamste verschil werd gevonden tussen verladers en andere organisaties: verladers zien zich het minst vaak 

als koploper en ervaren (relatief gezien) minder aansluiting tussen wat in de markt aan IT-oplossingen wordt 

aangeboden en wat men aan functionele eisen heeft; ook ervaren verladers relatief gezien de meeste knelpunten bij 

digitalisering. Verladers behoren tot de organisaties die verhoudingsgewijs het minst uitbesteden en relatief gezien 

minder vaak gebruik maken van cloudoplossingen.  
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Bijlage 1 – Beschrijvende Tabellen 

De bijlagen bevat diverse figuren en tabellen ter verdieping van de analyses zoals gepresenteerd in de hoofdtekst. Bij 

de samenstelling van deze tabellen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de steekproef na screening (N = 1052). Per 

vraag kan het aantal antwoorden verschillen, omdat in de analyses ook gedeeltelijke ‘completes’ zijn meegenomen. 

Per vraag of vraagcombinatie worden alle cases zijn opgenomen waarvan data beschikbaar was, ongeacht eventuele 

ontbrekende data op andere vragen (een zogeheten ‘pairwise deletion strategie’). Waar relevant zijn uitsplitsingen 

gemaakt naar organisatietype of functietype.  

B1.1. Achtergrondkenmerken deelnemende organisaties 

In deze bijlage worden enkele aanvullende tabellen gepresenteerd met kenmerken van de deelnemende organisaties.   

Tabel B1.1.1. Organisatietype 

 Alle observaties voor 
screening 

 Na screening 

  N %  N % 

Logistiek dienstverlener 369 28,4%  296 28,1% 

Vervoerder 334 25,7%  273 26,0% 

Verlader 252 19,4%  214 20,3% 

Eigen vervoerder  217 16,7%  176 16,7% 

Expediteur 126 9,7%  93 8,8% 

Totaal 1298 100%  1052 100% 

 

 

Tabel B1.12 Aantal FTE in dienst  

Totaal aantal FTE in dienst (alle organisaties) 
 

 
Operationele Afdelingen   

(LD, VV, EX) 

  N % 
 

N % 

1 - 10 FTE 204 19,4% 

 

306 46,3% 

11 - 25 FTE 189 18,0% 

 

136 20,6% 

26 - 50 FTE 175 16,6% 

 

74 11,2% 

51 - 100 FTE 138 13,1% 

 

42 6,4% 

101 - 250 FTE 159 15,1% 

 

38 5,7% 

Meer dan 250 FTE 182 17,3% 

 

49 7,4% 

Weet ik niet 5 0,5 % 

 

5 0,8 

Niet van toepassing 0 0,0%   11 1,7% 

Totaal 1052 100%   661 100% 
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Tabel B1.1.3. Gemiddeld aantal voertuigen Logistiek Dienstverleners, Vervoerders, Expediteurs (N = 504) 
  

Eigen voertuigen  Onderaannemers 
 

  M SD Max  M SD Max 

Trekkers 

 

39,1 105,6 1050  27,3 234,1 5000 

Opleggers 

 

71,3 320,2 5000  9,2 51,6 1000 

Motorwagens 

 

9,3 27,1 340  3,2 26,6 500 

Aanhangwagens 

 

7,5 49,9 1000  2,2 25,5 500 

Bestelauto’s 

 

4,3 14,0 250  3,2 27,1 350 

 

 

Tabel B1.1.4. Hoofdactiviteit organisatie (LD, VV, EX) (N = 596)  

Activiteit: %   Activiteit: %   Activiteit: % 

Dist./groupageverv. nationaal 34,2%  Koeriers- en/of express-
diensten 

15,1%  Kiepautovervoer 8,2% 

Dist./groupageverv. internationaal 33,4%  Luchtvracht 14,8%  Autotransport 5,0% 

Zeecontainervervoer 23,5%  Zeevracht 12,8%  Sierteeltvervoer 5,0% 

Containervervoer 21,1%  Intermodaal vervoer 12,4%  Verhuisactiviteiten + 
vervoer 

4,5% 

Gevaarlijke stoffen 20,1%  Exceptioneel transport 12,2%  Ferry transport (AFTO) 3,0% 

Geconditioneerd vervoer 18,5%  Afvalstoffentransport 12,2%  Veevervoer 1,7% 

Bouwmaterialenvervoer 18,1%  Tank- en silovervoer 10,2%  Rijdende melkontvangst 
(RMO) 

0,5% 

VAL in warehouse 17,3%  Agrarisch vervoer 9,7%    

 

 

 

Tabel B1.1.4. Branche waarin organisatie actief is (VL, EV)  (N = 378) 

Branche: % 

 

Branche: % 

Industrie 34,7%  Gezondheidszorg, informatie en communicatie 3,2% 

Groothandel 31,5%  Verhuur, advisering en overige zakelijke dienstverlening 2,6% 

Anders 14,3%  Energie en water 2,4% 

Vervoer en opslag 12,7%  Hotellerie en horeca 2,4% 

Bouwnijverheid 11,9%  Winning van delfstoffen 1,3% 

Landbouw, bosbouw en visserij 11,9%  Openbaar bestuur 1,1% 

Afval en reiniging 9,3%  Autohandel 0,8% 

Detailhandel 6,9%  Onderwijs 0,5% 

Overige dienstverlening 5,8%  Financiële instellingen 0,3% 
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B1.2. Algemene kenmerken deelnemers 

Deze bijlage bevat aanvullende grafieken en beschrijvende tabellen met betrekking tot de kenmerken van deelnemers. 

Tabel B1.2.1. Leeftijd naar functietype 
 

Leeftijd (Marginale) verdeling van leeftijd in de steekproef 

Functie M SD 

 

Directie (N = 352) 48,1 10,1 

Leidinggevende  (N = 310) 45,9 9,2 

Meewerkend leidinggevende  (N = 170) 47,1 9,9 

Uitvoerend  (N = 164) 45,6 10,6 

Totaal  (N = 996) 46,8 9,9 

 

Tabel B1.2.3. Medeverantwoordelijk inrichting logistieke processen, uitgesplitst naar organisatietype. 

 Medeverantwoordelijk als: Niet 
mede-
verant-

woordelijk 

Totaal 
 

CEO 
SCM 
man. 

Logistiek 
man. 

IT- 
man. 

Transport 
man. 

Op. 
man. 

Andere 
functie 

Logistiek dienstverlener (N = 296) 28,7% 2,4% 7,1% 6,4% 7,4% 9,8% 24,3% 13,9% 100% 

Vervoerder (N = 273) 45,1% 0,4% 3,3% 2,2% 11,7% 7,7% 19,4% 10,3% 100% 

Verlader (N = 214) 6,5% 8,9% 23,4% 3,7% 8,4% 7,9% 30,8% 10,3% 100% 

Eigen vervoerder (N = 176) 29,5% 2,3% 13,6% 2,8% 9,7% 10,8% 21,6% 9,7% 100% 

Expediteur (N = 93) 32,3% 4,3% 9,7% 3,2% 4,3% 8,6% 24,7% 12,9% 100% 

Totaal (N = 1052) 28,9% 3,3% 10,7% 3,9% 8,8% 8,9% 24,0% 11,4% 100% 

 

Tabel B1.2.4. Deelnemer op de hoogte van bestaande systemen, uitgesplitst naar organisatietype. 
 

Ik heb geen enkel 
zicht op de IT-
systemen van 

mijn organisatie 
 
 
 

Ik weet in grote 
lijnen welke IT-
systemen mijn 

organisatie heeft 
 
 
 

Ik weet welke IT-
systemen mijn 

organisatie heeft en 
ben enigszins op de 

hoogte van hoe deze 
systemen 

(samen)werken 

Ik weet welke 
systemen mijn 

organisatie heeft 
en ben goed op de 

hoogte van hoe 
deze 

(samen)werken Totaal 

Logistiek dienstverlener  (N = 296) 0,7% 17,2% 33,4% 48,6% 100% 

Vervoerder (N = 273) 2,6% 18,3% 22,0% 57,1% 100% 

Verlader (N = 214) 0,0% 25,7% 34,1% 40,2% 100% 

Eigen vervoerder  (N = 176) 2,8% 19,9% 25,0% 52,3% 100% 

Expediteur (N = 93) 1,1% 26,9% 29,0% 43,0% 100% 

Totaal (N = 1052) 1,4% 20,5% 28,8% 49,2% 100% 
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B1.3. Algemene stand van zaken IT in de organisatie 

Deze bijlage bevat aanvullende grafieken en beschrijvende tabellen met betrekking tot de algemene stand van zaken op het gebied 

van IT in de organisatie.   

Tabel B1.3.1. Belang IT voor organisatie 
 

In hoeverre is IT belangrijk voor uw organisatie? 
Totaal 

 

 
Zeer 

onbelangrijk Onbelangrijk Neutraal Belangrijk 
Zeer 

belangrijk 

Logistiek dienstverlener (N = 256) 7,4% 0,4% 2,0% 16,8% 73,4% 100% 

Vervoerder (N = 250) 6,8% 1,2% 12,8% 37,2% 42,0% 100% 

Verlader (N = 197) 7,1%  2,0% 34,0% 56,9% 100% 

Eigen vervoerder  (N = 160) 9,4% 2,5% 11,9% 30,6% 45,6% 100% 

Expediteur (N = 69) 7,2%  7,2% 27,5% 58,0% 100% 

Totaal (N = 932) 7,5% 0,9% 7,0% 29,1% 55,6% 100% 
 

Tabel B1.3.2. Oordeel eigen organisatie 
 

Hoe ziet u uw organisatie op digitaal gebied? Totaal 
 

 
Achterloper Koploper Meeloper 

Logistiek dienstverlener (N = 241) 11,2% 58,9% 29,9% 100% 

Vervoerder (N = 230) 15,7% 66,1% 18,3% 100% 

Verlader (N = 180) 18,9% 70,0% 11,1% 100% 

Eigen vervoerder  (N = 147) 16,3% 70,1% 13,6% 100% 

Expediteur (N = 65) 16,9% 67,7% 15,4% 100% 

Totaal (N = 863) 15,3% 65,7% 19,0% 100% 

 

Tabel B1.3.3. Beslissingen over IT-investeringen 

Op welk niveau wordt binnen uw organisatie de keuze gemaakt om te investeren in IT-systemen? 
Totaal 

 
 

Strategisch 
(directie) 

Tactisch 
(management) 

Operationeel 
(werkvloer) 

IT- 
manager 

Anders 

Logistiek dienstverlener (N = 258) 63,2% 21,3% 10,1% 3,9% 1,6% 100% 

Vervoerder (N = 250) 61,6% 19,2% 15,6% 1,2% 2,4% 100% 

Verlader (N = 197) 56,9% 26,4% 5,6% 7,1% 4,1% 100% 

Eigen vervoerder  (N = 162) 56,2% 24,1% 10,5% 7,4% 1,9% 100% 

Expediteur (N = 69) 52,2% 23,2% 11,6% 4,3% 8,7% 100% 

Totaal (N = 936) 59,4% 22,4% 10,8% 4,5% 2,9% 100% 
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Tabel B1.3.4. Beheer IT-systemen in de organisatie: zelf doen of uitbesteden? 

Op welk niveau wordt binnen uw organisatie de keuze gemaakt om te investeren in IT-systemen? 
Totaal 

 

 
(Vrijwel) het 

gehele IT-beheer 
doen wij zelf 

Het merendeel 
van het beheer 

doen wij zelf 

Het merendeel 
van het IT-beheer 
wordt uitbesteed 

(Vrijwel) het 
gehele IT-beheer 
wordt uitbesteed 

Logistiek dienstverlener (N = 258) 13,2% 34,6% 31,5% 20,6% 100% 

Vervoerder (N = 250) 18,4% 25,2% 28,8% 27,6% 100% 

Verlader (N = 197) 17,3% 41,6% 27,9% 13,2% 100% 

Eigen vervoerder  (N = 162) 18,5% 31,5% 34,0% 16,0% 100% 

Expediteur (N = 69) 17,4% 24,6% 31,9% 26,1% 100% 

Totaal (N = 936) 16,7% 32,3% 30,5% 20,5% 100% 
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B1.4. IT-systemen in de organisatie 

Deze bijlage bevat aanvullende tabellen over het gebruik van specifieke IT-systemen in de organisaties die 

deelnamen aan dit onderzoek.  

Tabel B1.4.1. Percentage dat aangeeft een IT-systeem te gebruiken voor voorgelegde toepassingen 

Type toepassing Totaal 
Logistiek 

dienstverlener 
Expediteur 

 
Vervoerder 

 

- Een Officepakket 96% 96% 94% 95% 

- Financiële administratiesoftware 90% 91% 93% 88% 

- Navigatiesysteem 72% 63% 33% 92% 

- HR-administratiesoftware 63% 70% 61% 55% 

- Transport Management Systeem (TMS) 59% 59% 52% 61% 

- Fleet Management Systeem (FMS) 54% 53% 21% 65% 

- Business reporting software 38% 49% 40% 26% 

- Advanced planning en ritplanning software 36% 38% 31% 35% 

- Warehouse Management Systeem (WMS) 32% 54% 27% 12% 

- Enterprise Resource Planning (ERP) 20% 28% 30% 9% 

- Control Towers 13% 17% 13% 10% 

 

 

Tabel B1.4.2. Percentage dat aangeeft voor de betreffende toepassing op korte termijn een IT-systeem te willen  

Type toepassing Totaal 
Logistiek 

dienstverlener 
Expediteur 

 
Vervoerder 

 

- Een Officepakket 6,8% 5,7% 9,5% 1,5% 

- Financiële administratiesoftware 4,8% 4,1% 6,1% 3,0% 

- Navigatiesysteem 3,7% 6,6% 1,3% 1,5% 

- HR-administratiesoftware 3,1% 1,6% 5,2% 1,5% 

- Transport Management Systeem (TMS) 2,6% 1,6% 3,5% 3,0% 

- Fleet Management Systeem (FMS) 2,4% 1,6% 3,9% 0,0% 

- Business reporting software 2,0% 0,8% 3,5% 1,5% 

- Advanced planning en ritplanning software 1,7% 2,9% 0,9% 0,0% 

- Warehouse Management Systeem (WMS) 0,9% 0,4% 1,7% 0,0% 

- Enterprise Resource Planning (ERP) 0,9% 0,8% 0,9% 1,5% 

- Control Towers 0,2% 0,0% 0,4% 0,0% 
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Tabel B1.4.3. TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEEM (TMS)  

 

Overige: 

3G TMS 

Adlog 

AGePe 

AgroPro 

AMCS 

Astrata 

BecomeIT 

BPA 

CAL TMS 

Cargo Data 

Services 

Cargomanager 

Centiro 

CM 

Co&co 

CT Logistics 

Delivery Match 

ERN Software 

Eurotracs 

Extra 

Filogic 

Fiton 

Fitsoft 

 

 

GMT Parsis 

Greencat 

Greenexpress 

InforIT 

Initions 

I-TeQ 

ITKShare 

Mileviewer 

Mitoz/iteq 

Move4u 

Nachon 

Navision 

Parsis 

PieterBas 

PTV 

RDC InMotiv  

Real Dolmen 

Riege 

Ritrov 

Spits 

Städtler 

Star 
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Tabel B1.4.4. ENTERPRISE RESOURCE PLANNING 

 
 

Overige 
3G TMS 

Accountview 

Adaption IT 

AMCS 

Blujay 

BouwInfoSys 

Cape Groep 

Codeless 

Consafe 

Finpak 

For all IT 

Greendriver 

Infraworks 

ISAH 

I-TeQ 

LOGO 

Modality 

Navision 

Prometheus 

Real Dolmen 

Ridder 

Riege scope 

Softpak 

 

Tabel B1.4.5. WAREHOUSE MANAGEMENTSYSTEEM 

 

Overige 
Adaption IT Navitrans 

AFAS Organi 

Agilitec Picqer 

AS400 Real Dolmen 

Cargo Office Reflex Systems 

Centrix Riege 

Co&Co Schäffer 

Consafe - Astro ShipHero 

Davilex Shipping center 

Extra Stattstore / 
Consafe 

Intris Streamliner 

LFS Ultimo 

LP WarpSpeed WMS 

LSP Solutions Webstock 

Match online Winlager 

Microsoft Wisetech Global 

Modality  
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Tabel B1.4.6. FLEET MANAGEMENT SYSTEMEN EN BOORDCOMPUTERS 

 

Overige leveranciers: 

AE Weighing 

Erniesoft 

Fleet Assist 

Fleetboard 

For all IT 

Global Track Mark 

Greendriver 

Initions 

Linqo BV 

Logisticone 

My GPS tracker 

Navigo 

OnetobeOne 

Regent Mobile 

Routevision 

Scania 

Slimm GPS 

Spoorapplicatie 

Suivo 

Tachobyte 

Track and trace 
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Tabel B1.4.7. RITPLANNINGSSOFTWARE 

 

Overige: 

4ps 

Adlog 

AKB Logistic 

Software 

Aris 

Easytrans 

Erniesoft 

Filogic 

Fitsoft 

Green Express 

IT Matic 

Linq 

Logistic Planet 

Modality 

NMPO/JEWEL 

Opheo 

Optie in TAS 

PAT 

Pieter Bas 

Plan & Go. Centric 

RGB 

RouteXL 

SAP 

Smarttour 

Städtler 

TANS 

Timocom 

Tresco 

Trimble USA 

Vehco 

Way2connect 

 

Tabel B1.4.8. NAVIGATIESYSTEMEN 

 
 

Overige: 

Astrata 

Ctrack 

Erniesoft 

Fleetboard 

Flexcourier 

HERE 

Mendrix 

Mobicoach 

Navigo 

 

Rout4me 

Scania 

Snooper 

Standaard Scania 

TLN planner 

Transscope 

VDO 

VW 
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Tabel B1.4.9. HR-SOFTWARE  

 

Overige: 

Abab 

Advado 

Agro-IT 

BCS 

BouwInfoSys 

Centric 

Erniesoft 

Fleethours 

For All IT 

halberg 

Heli 

HR2Day 

Humanwave 

Logihuis 

Masters in 

Payroll 

Mendrix 

NVE 

People Inc. 

Prometheus 

Protime 

Schuiteman 

SD works 

Sympa 

TimeMoto 

Transpas 

Trimbl 

Umantis 

Youforce 

Sympa 

 

Tabel B1.4.10. RAPPORTAGESOFTWARE VOOR KPI’S EN MANAGEMENTINFORMATIE 

 

Overige: 

Agilitec 

AgroPro 

Boltrics 

Book-it 

Cubus 

DataClub 

DWH 

Dynafleet Volvo 

Dynamic 

Erniesoft 

Extra 

Intris 

ITKShare 

LIS 

Margemonitor 

Mileviewer 

MobiCoach 

Multivers 

Navision 

SAS 

Sisense 

Sumatra 

TAS TMS 

Tomtom 

VisionBI 
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Tabel B1.4.11. FINANCIËLE ADMINISTRATIESOFTWARE 

 

Overige: 

Accept 

Acumulus 

Boltrics 

Diamand 

Easytrans 

E-boekhouden 

GMT Parsis 

H&C financis 

Iris Finance 

JD Edwards 

Key2finance 

Loket 

Microsoft Business Central 

Moneybird 

Nmbrs 

Omegha 

Punch 

Rompslomp 

Sense IT 

Streamliner 

Syntess 

Top Account 

Top Power 

Twinfield 

Unit4 

Visma.net 

Xero 
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B1.5.  Connectiviteit 

Deze bijlage bevat enkele aanvullende beschrijvende tabellen m.b.t. de connectiviteit van systemen in de organisatie.  

 

Tabel B1.5.2. Hoe eenvoudig is het geweest om de systemen in uw organisatie te integreren? 
 

Zeer 
ingewikkeld Ingewikkeld Eenvoudig 

Zeer 
eenvoudig 

Weet 
 niet 

Totaal 

Logistiek dienstverlener (N = 190) 6,8% 55,3% 23,7% 2,1% 12,1% 100% 

Vervoerder (N = 152) 3,3% 51,3% 34,2% 3,9% 7,2% 100% 

Expediteur (N  = 54) 3,7% 46,3% 33,3% 1,9% 14,8% 100% 

Totaal (N = 396) 5,1% 52,5% 29,0% 2,8% 10,6% 100% 

 

 

Tabel B1.5.3. Hoe eenvoudig zou het zijn om de IT-systemen in uw organisatie (verder) te integreren? 
 

Zeer 
ingewikkeld Ingewikkeld Eenvoudig 

Zeer 
eenvoudig 

Weet  
niet Totaal 

Logistiek dienstverlener (N= 177) 7,9% 46,9% 26,0% 2,8% 16,4% 100% 

Vervoerder (N = 186) 5,4% 48,4% 21,5% 1,6% 23,1% 100% 

Expediteur (N = 47) 4,3% 40,4% 27,7% 2,1% 25,5% 100% 

Totaal (N = 410) 6,3% 46,8% 24,1% 2,2% 20,5% 100% 

 

 

Tabel B1.5.4. Hoe wenselijk is het om IT-systemen in uw organisatie verder te integreren? 

 Niet wenselijk Wenselijk Zeer wenselijk Totaal 

Logistiek dienstverlener (N = 177) 17,5% 57,1% 25,4% 100% 

Vervoerder (N = 186) 30,1% 47,8% 22,0% 100% 

Expediteur (N = 47) 27,7% 51,1% 21,3% 100% 

Totaal (N = 410) 24,4% 52,2% 23,4% 100% 

 

 

Tabel B1.5.1. In hoeverre zijn de verschillende IT-systemen in uw organisatie met elkaar geïntegreerd?  

 Vrijwel geen 
systemen wisselen 

gegevens  uit 

Enkele systemen 
zijn met elkaar 
geïntegreerd 

Veel systemen zijn 
met elkaar 

geïntegreerd 

Al onze systemen 
zijn met elkaar 
geïntegreerd Totaal 

Logistiek dienstverlener (N = 215) 11,6% 30,2% 40,5% 17,7% 100% 

Vervoerder  (N = 215) 29,3% 30,2% 27,0% 13,5% 100% 

Expediteur  (N = 63) 14,3% 31,7% 28,6% 25,4% 100% 

Totaal (N = 493) 19,7% 30,4% 33,1% 16,8% 100% 
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B1.6.  Data in de organisatie 

Deze bijlage vat enkele aanvullende beschrijvende tabellen samen met betrekking tot de (kwaliteit van) data die in de 

organisatie wordt bijgehouden.  

Tabel B1.6.1. In hoeverre worden onderstaande gegevens bijgehouden in een digitaal systeem? 

Type data 
Totaal 

(N = 504) 
Logistiek dienstverlener 

(N = 224) 
Vervoerder 
(N = 216) 

Expediteur 
(N = 64) 

Omzet per klant 90% 93% 89% 86% 

Kosten personeel 85% 85% 85% 88% 

Verzuim 84% 85% 84% 77% 

Rendement 74% 75% 75% 69% 

Ritgegevens 71% 63% 88% 45% 

Kosten voertuigen 69% 67% 83% 31% 

  

 

Tabel B1.6.2. Indien info bijgehouden wordt, leveren de gegevens voldoende info om processen bij te sturen? 

Type data Totaal Logistiek dienstverlener Vervoerder Expediteur 

Omzet per klant 91% 91% 93% 80% 

Kosten personeel 91% 92% 91% 87% 

Verzuim 86% 89% 84% 87% 

Rendement 86% 87% 86% 87% 

Ritgegevens 88% 88% 88% 87% 

Kosten voertuigen 88% 87% 90% 87% 

 

Tabel B1.6.3. Items datakwaliteit 

 Beschrijvend  Inter-item correlaties 

Item M SD  (1) (2) (3) (4) (5) 

1. data worden verzameld volgens duidelijke en 
consequent toegepaste procedures 

3,48 0,83 
 

-  -  -  -  -  

2. data worden regelmatig getoetst op kwaliteit 3,56 0,81 
 

0,60** -  - 
 

-  -  

3. data weerspiegelen de werkelijkheid goed 3,71 0,75 
 

0,59** 0,66** -   -   -  

4. data geven antwoorden die overeenkomen 
met wat we in werkelijkheid zien 

3,64 0,72 
 

0,55** 0,62** 0,71** -   -  

5. data geven inzichten waarmee onze 
processen kunnen worden verbeterd 

3,62 0,74 
 

0,52** 0,51** 0,53** 0,61** -   

6. data geven inzichten waarmee ons 
rendement is vergroot 

3,51 0,74 
 

0,48** 0,49** 0,52** 0,56** 0,71** 
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B1.7. Business uitdagingen per thema onder verladers en eigen vervoerders 

Tabel B1.7a.  Thema I - Verbeteren gegevensverzameling en inzichtelijk maken data 

Stellingen N M SD 

Ik wil een klant proactief informeren over de status/locatie van een zending 225 3,96 0,90 

Ik wil real-time inzicht in mijn voorraad 200 3,92 0,85 

Ik wil meer inzicht in de kostenopbouw van mijn logistiek 238 3,77 0,83 

Ik wil inzicht waar mijn goederen zich bevinden binnen de supply chain 220 3,77 0,87 

Ik wil dat mijn masterdata minder fouten bevat 235 3,75 0,87 

Ik wil het volume / gewicht van mijn te vervoeren lading direct kunnen achterhalen 217 3,49 0,97 

Ik wil meer inzicht in de bezettingsgraad van mijn modaliteiten 218 3,42 0,90 

Ik wil op de hoogte zijn van de locatie van eventueel schadelijke stoffen 187 3,10 0,99 

 

Tabel B1.7b. Thema II - Optimaliseren bedrijfsprocessen 

Stellingen N M SD 

Ik wil minder tijd kwijt zijn aan controles en administratieve werkzaamheden 219 4,26 0,76 

Ik wil repetitieve handelingen elimineren 219 4,18 0,90 

Ik wil eenvoudig kunnen achterhalen wat mijn CO2-uitstoot is (uitgesloten van schaal) 219 3,40 1,29 

 

Tabel B1.7c. Thema III - Analytics 

Stellingen N M SD 

Ik wil data-analytics gebruiken om mijn goederenstroom te optimaliseren. 208 3,78 1,09 

Ik wil analytics inzetten om inzicht te krijgen in de performance van mijn logistieke dienstverlener. 208 3,77 1,26 

Ik wil met behulp van analytics de doorlooptijd van werf/ warehouse/ port verkorten. 208 3,65 1,18 

 

 

                                                             


