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Logistic Service Providers (LSP) staan voor een boeiende uitdaging. Digitalisering gonst door de 
sector en klanten willen meer voor minder. Maar in hoeverre hebben big data, robotisering en 
kunstmatige intelligentie al meerwaarde in de dagelijkse praktijk? Wat zijn de obstakels? Wat kan 
er allemaal? En waar ontkom je gewoonweg niet aan?

We zien dat softwaresystemen steeds meer verbonden worden, en binnen en buiten de 
bedrijfsmuren data uitwisselen. Dit leidt tot exponentiële connectiviteit: we verbinden alles wat 
maar te verbinden valt om nog efficiënter en goedkoper te leveren. In de supply chain duiken 
overal sensoren op die de klant en eindgebruiker real-life bij hun product betrekken. Denk aan de 
track & trace-oplossingen van pakketdiensten en e-commercebedrijven als Bol.com.

Hoe ga je aan de slag met deze toestroom van nieuwe technologieën? En hoe ga je om met de 
nieuwe spelers die dit meebrengt naar een toch al dichtbevolkte logistieke markt? In dit e-book 
nemen we je mee langs de grootste uitdagingen op weg naar verdere digitalisering. We bespreken 
bedrijven die je voorgingen en geven je handvatten om een moderne LSP te worden (of te blijven).

Veel leesplezier!
Team InterSystems

De rol van de moderne LSP

Introductie  De rol van de moderne LSP

Hoofdstuk 1.   Digitaliseren in de logistieke sector– de tijd is nu

Hoofdstuk 2.   De top 5 obstakels voor Logistics Service Providers
 
Hoofdstuk 3.   Hoe word je een moderne LSP?

Hoofdstuk 4.   De technische wish list– dit haal je in huis

Hoofdstuk 5.   Conclusie 

Hoofdstuk 6.   Over ons

Inhoudsopgave

LSP van de toekomst | 3



LSP van de toekomst | 5

Hoofdstuk 1. 
Digitaliseren in de 
logistieke sector – 
de tijd is nu

Hoe staat de logistieke sector ervoor? We maken een rondje langs de 
velden en schetsen de hete hangijzers van het moment. 

Goede prognoses, maar waar blijft de winst?
Hoewel de groeipiek in de logistieke sector achter de rug lijkt, zit de 
sector ook in 2019 in de lift. Voor 2020 wordt een vergelijkbare groei 
verwacht. Met name de binnenlandse markt creëert nog veel vraag1.  
Een geruststellend bericht, maar gezien de huidige trends zeker geen 
reden om op onze lauweren te rusten. De schaduwzijde van de huidige 
economische groei is bovendien dat we krapte op de arbeidsmarkt 
zien. Veel vacatures, weinig sollicitanten op niveau. Ook internationaal 
zijn er wat ‘hobbeltjes’ op de weg. Denk aan de Brexit, de spanningen 
in de Perzische Golf en de nog immer onopgeloste handelsoorlog 
tussen de VS en China. 

De groei van de sector is de laatste jaren voornamelijk terug te 
vinden op de weg, in de logistieke dienstverlening en bij post- en 
koeriersdiensten. Ondanks de groei zien we in die segmenten vaak 
ook lage winstmarges2.  Door de krapte op de arbeidsmarkt stijgen 
daarnaast de loonkosten. Vooral het post- en koeriersdiensten-
segment is een ware prijsvechtersmark: de last mile wordt 
zwaarbevochten, met marginale winst.

“One size fits all bestaat niet meer”
- Paul Teunissen, ITvisors

1 ING Economisch Bureau, https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-
de-economie/uw-sector/outlook/transport-en-logistiek.html
2 Hoe onderscheidend zijn logistiek diensverleners, https://
digimagazine.logistiek.nl/top_100_logistiek_dienstverleners_2019/
hoe_onderscheidend_zijn_logistiek_dienstverleners
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Nieuwe manieren van concurrentie en samenwerking
Door de hoge klantverwachtingen wordt de supply chain meer en meer 
opgeknipt. We zien een trend waarbij bedrijven zich steeds verder 
specialiseren en randzaken uitbesteden. Hierdoor nemen steeds meer 
partijen deel aan de supply chain en dat vergt samenwerking. Het kan 
zelfs betekenen dat je gaat samenwerken met je directe concurrent. Alles 
om de kosten zo laag mogelijk te houden met een optimale service. De 
versnippering van de supply chain vraagt naast betere samenwerking ook 
veel van je softwaresystemen. De communicatie, veelal digitaal, moet 
immers vlekkeloos verlopen voor een goede dienstverlening.

Een voorbeeld
De aardbeien van je klant worden in Egypte geteeld en 
komen per vliegtuig naar Nederland. Om de aardbeien vers te 
houden, is een temperatuur tussen de 2 en 4 graden optimaal. 
Temperatuurschommelingen zorgen voor slechtere kwaliteit. Eenmaal 
aangekomen in Nederland wil je er zeker van zijn dat de temperatuur 
in het vrachtruim de hele vlucht optimaal is geweest. Door middel 
van sensoren kun je op elk moment van de reis meten of de aardbeien 
in de juiste omstandigheden vervoerd zijn. Die data deel je met de 
samenwerkende partijen. Zo garandeer je de kwaliteit- waar de vracht ook 
is. 

Technologische ontwikkelingen in de IT
Met name in de e-commerce zien we dat klanten kostelijk 
verwend worden. Het transport verloopt sneller, transparanter 
en goedkoper. Dat ziet ook Paul Teunissen, managing partner van 
het Utrechtse softwarebedrijf ITvisors1 . “Wanneer er bijvoorbeeld 
een vracht bloemen geleverd wordt, weet de klant niet alleen 
waar die vracht zich bevindt, maar ook wat de klimatologische 
omstandigheden in het vrachtruim zijn,” schetst hij. “Logisch 
dat bedrijven de klant zo pamperen, want je maakt het verschil 
als je de wensen van je klant inwilligt, voordat hij of zij een beter 
alternatief googelt.” One size fits all bestaat dus niet meer. Dat 
vergt segmentatie van het klantenbestand en differentiatie van de 
supply chain. 

Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Door de toenemende 
voertuigconnectiviteit staat het product altijd in contact met 
het kantoor en de klant. De nieuwe bulk aan big data is altijd 
toegankelijk in de Cloud (via internet) en helpt moderne LSP’s bij 
het maken van belangrijke beslissingen in de bedrijfsvoering. Ook 
stelt het hen in staat om de logistiek efficiënter, milieubewuster 
en goedkoper te maken. Dat voortdurende meten in magazijnen 
en vrachtruimen noemen we ook wel Internet of Things (IoT). Deze 
moderne technologie maakt het misschien niet altijd leuker, maar 
wel eerlijker. Paul Teunissen: “Wie slim innoveert, bespaart kosten 
en biedt onderscheidende service.” 

New kids on the block
In het kielzog van de technologische ontwikkelingen zien we 
nieuwe spelers de markt betreden. Vaak zijn dit flexibele startups 
die weinig investeringen doen. Ze leggen de vrachtprijzen 
en -capaciteit onder een vergrootglas en gaan voor de 
goedkoopste optie. Dit zie je zeker in de last mile terug, waar 
ook de deeleconomie om de hoek komt kijken. Er ontstaan zelfs 
Uberachtige toestanden, waarbij particulieren zelf thuisbezorgen. 

1 ITvisors https://www.itvisors.nl/nl/
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Je supply chain moderniseren, het is makkelijk gezegd. De praktijk leert dat LSP’s 
tegen nogal wat moeilijkheden aanlopen. We zetten de top 5 obstakels voor je op 
een rij. 

Hoofdstuk 2. 
De top 5 obstakels voor 
Logistics Service Providers

LSP van de toekomst | 8 LSP van de toekomst | 9

1. Het moet allemaal goedkoper
We kunnen het niet leuker maken dan het is: de marges zijn 
klein. Met name in de last mile zien we felle concurrentie 
met klanten die hoge eisen stellen. Bezorgkosten zijn laag of 
vaak zelfs gratis voor de eindgebruiker. 

“Een onberispelijke service tegen lage kosten 
is de standaard geworden. En als het even 
kan, willen klanten ook nog iets te kiezen 

hebben”

 Bedrijven op de post- en pakketmarkt zagen in de 
voorspoedige jaren ‘90 een groei van dubbele cijfers. 
Vanaf 2000 bleek er een rem op de groei te zitten en sinds 
2010 zien we een toename van de concurrentie en het 
aantal aanbieders. Dit is voor een groot deel te wijten 
aan de ontwikkelingen in de e-commerce (opkomst van 
de internetshops). “Daarbij hebben we een verschuiving 
meegemaakt van aanbod- naar vraaggestuurd”, vertelt Paul 
Teunissen. “Een onberispelijke service tegen lage kosten is 
daarbij de standaard geworden. En als het even kan, willen 
klanten ook nog iets te kiezen hebben. Of nog beter: hun 
producten custom made ontvangen. Dat is de uitdaging van 
de last mile.”

De nieuwe concurrentie komt in toenemende mate uit het 
buitenland. Met name bedrijven in de e-commerce wagen 
zich steeds vaker over onze landsgrenzen. Dat maakt de 
vijver voor klanten niet alleen een stuk groter; Nederlandse 
bedrijven moeten de concurrentie aan met landen waar 
de lonen lager liggen. Zelfs als de lonen in België een 
fractie lager liggen dan hier, kan dat funest zijn als je onze 
gemoedelijke zuiderburen niet op een ander vlak de loef 
af kunt steken. Tegelijkertijd liggen er ook kansen voor 
Nederlandse vervoerders in het buitenland. Niks boven 
Vlaamse patatten, zeker als hun versheid gegarandeerd 
wordt door Nederlands logistiek vernuft.



2. Het moet allemaal sneller van directe klanten 
en eindgebruikers
Iedereen die weleens iets op internet bestelt, heeft de bezorgtijden 
de laatste tien jaar korter zien worden. “Vandaag besteld, morgen 
in huis” is eerder de norm dan een onderscheidende service. 
Het pashokje is naar de huiskamer verplaatst. Erg goed voor de 
biologische klok van medewerkers is dat niet. Het sterk groeiend 
aantal retours in de post- en pakketservice onderstreept het beeld van 
een verwende eindgebruiker. 

3. Klanten willen meer inzicht in de status
van hun goederen
In hoofdstuk 1 gaven we het voorbeeld van de aardbeienleverancier. 
Als de goederen van je klant in het vrachtruim liggen, dan wil je 
garanderen dat het product in goede handen is. Als leverancier 
sta je sterker als je data hebt die laat zien dat het product te allen 
tijde zorgvuldig en netjes vervoerd is. Kun jij zo’n systeem snel 
implementeren en je concurrent niet, dan doe je goede zaken.

Wanneer het gaat om de last mile zijn de verwachtingen des te hoger. 
Klanten willen precies weten waar hun pakket is en wanneer het 
aankomt. Dat er diverse partijen betrokken zijn bij het vervoer maakt 
voor hen weinig uit. De data die berichtgeving over bezorgtijden 
mogelijk maakt, moet door diverse partijen gedeeld worden zonder 
dat daarbij softwarefouten optreden. 

4. Het aantal manieren waarop je goederen moet 
vervoeren groeit
Zeker onder invloed van e-commerce groeien de wensen van 
klanten sterk. Paul Teunissen: “Stel je bent een LSP die met Philips 
samenwerkt. Philips beheert een groot magazijn, waar een ruim 
aanbod Philips-tv’s staat. Die tv’s kunnen op diverse manieren 
besteld worden, bijvoorbeeld via Amazon, Bol.com of gewoon 
via de Philipswebsite zelf. Al die verkooppunten hanteren eigen 
voorwaarden, gebaseerd op gemaakte afspraken en verwachtingen 
van hun klanten. Dat heeft een hoop implicaties voor je logistiek. Denk 
bijvoorbeeld aan verschillende levertijden per tv, en wel of niet een 
track and trace-systeem. Ga er maar aanstaan!”

LSP van de toekomst | 10



4

4

Terug naar Kuehne + Nagel
Toen een belangrijk drankmerk aanklopte met een vraag en 
twijfelde aan Kuehne + Nagels mogelijkheden, kon het bedrijf met de 
verbeteringen laten zien dat de benodigde aanpassingen snel door te 
voeren waren. In vier weken om precies te zijn. Eenmaal op weg met 
andere klanten bleek het zelfs in twee weken te kunnen, afhankelijk 
van de complexiteit van de vraag. Daarmee gingen veel nieuwe deuren 
open voor het bedrijf.

Wat is low code development?

Om een lang technisch verhaal kort te maken: het gebruik 
van low code stelt je in staat om snel aanpassingen te doen in 
je logistiek systeem. Bij veranderingen zijn namelijk minder 
nieuwe programmeercodes nodig. Hierdoor kunnen ook 
niet-programmeurs er mee aan de slag. Bovendien is de 
kans op bugs een stuk kleiner. Dat betekent ook dat je lerend 
kan verbeteren zonder angst voor grote fouten. Onderaan 
de streep bespaar je een heleboel kosten, trainingsuren en 
tijd. Middleware-applicaties vormen daarbij het missende 
verbindingsstuk tussen twee verschillende softwaresystemen. 
Software die normaliter niet met elkaar zou kunnen 
communiceren. “Het voordeel van low code is dat je minder 
programmeertijd kwijt bent, zodat de business meer 
aandacht krijgt,” zegt Paul Teunissen. 
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5. Nieuwe technologische oplossingen vergen 
tijd, mankracht en expertise 
Tja, tijd, mankracht en expertise zijn nogal eens schaars. Toch zijn 
er bedrijven die alleraardigst slagen in hun digitale transformatie. 
Zo is er het succesverhaal van Kuehne + Nagel. Door IT-innovatie 
wisten zij hun concurrentiepositie aanzienlijk te versterken. 
Hieronder bespreken we hun strategie. 

Succesverhaal Kuehne + Nagel
De Zwitserse multinational ging van een weinig flexibele 
bulkvervoerder naar een modern bedrijf dat leveringen op maat 
verzorgt. De pallets van weleer zijn er nog steeds, maar worden 
tegenwoordig probleemloos opgebroken en pakket voor pakket 
bij de eindgebruiker afgeleverd. Eventuele hindernissen aan de 
landsgrenzen zijn vooraf al opgelost, besproken en/of betaald.

Wat deden ze anders? 
Het bedrijf kwam erachter dat ze niet konden opboksen tegen de 
eisen van de nieuwe e-commerce-bedrijven. Als ze aan de vraag 
van de eindgebruiker wilden voldoen, zouden ze hun warehouse 
management system (WMS) telkens moeten aanpassen. Dergelijke 
aanpassingen zouden zes tot negen maanden ontwikkeling 
vergen1.  Uiteindelijk bood low code development uitkomst in 
combinatie met het gebruik van middleware-applicaties. Hierdoor 
hoefde niet het hele WMS op de schop en konden ze nieuwe 
technologieën sneller implementeren en in gebruik nemen. 

1 Hoe low-code Keuhne + Nagel terug in de markt zette, https://
www.mendix.com/customer-stories/kuehne-nagel/



De oplettende lezer zal inmiddels wel aan zijn water voelen dat 
digitale innovatie noodzakelijk is om de moderne uitdagingen in de 
logistieke sector aan te kunnen. Maar hoe krijg je het voor elkaar? 
Eigenlijk komt het neer op deze drie pijlers: 

Hoofdstuk 3.
Hoe word je een moderne 
LSP?

1.Samenwerken en specialiseren: leg je toe op waar 
je goed in bent en werk samen met andere partijen in de 
supply chain.
2.Transformeer digitaal: zorg dat je bedrijf in staat is om 
snel op specifieke wensen van de klant in te spelen door snel 
nieuwe applicaties te ontwikkelen.
3.Interoperabiliteit: verbind systemen en kom meer te 
weten. Zorg ervoor dat je alles van je klant weet en dat de 
klant alles weet over de status van zijn of haar goederen.

Hoe kom je aan de benodigde kennis?
De kans is reëel dat je niet genoeg knowhow in huis hebt om 
bovenstaande alleen voor elkaar te krijgen. Ook als je IT’ers 
in dienst hebt, is het slim om externe adviseurs in te huren. 
Je kunt veel zelf doen, maar besteed het uit als het niet je 
ding is. Ook hier geldt dat samenwerking en specialisatie de 
gouden formule zijn.

Indien je een IT-team in huis hebt, kan een 
innnovatiemethode als DevOps wellicht iets voor jouw 
bedrijf zijn1.  IT-developers werken in dit geval samen en 
kunnen diverse rollen tegelijk vervullen. Denk hierbij aan het 
schrijven, testen en ontwikkelen van de nieuwe software. 
Hierdoor kun je snel schakelen en blijven verbeteren en kom 
je sneller tot een eindproduct van hogere kwaliteit.

“Door je systemen te koppelen, haal 
je een heleboel mensenhanden uit het 
bedrijfsproces en zal je daily business 

aanzienlijk vlotten” 

Stap voor stap met middleware
Als je aan de vooravond van een digitale transformatie 
staat, hoef je in ieder geval niet bang te zijn dat al je oude 
systemen aan de kant moeten. Met de juiste middleware 
kun je oude systemen namelijk aan elkaar koppelen, ook 
als ze hier niet voor gemaakt zijn. Het is wel van belang dat 
je een plan hebt. Een toekomstvisie is belangrijk, maar veel 
belangrijker is dat je een transitie-architectuur hebt. Dit 
is een stappenplan waarmee je je supply chain efficiënter 
maakt. Logischerwijs start je op het punt in de keten waar de 
meeste waarde toegevoegd kan worden. 

1 Wat is DevOps? https://www.combell.com/nl/blog/wat-is-
devops-en-waarom-is-het-zo-belangrijk/
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Paul Teunissen: “Veel LSP’s werken met verschillende 
systemen. Een systeem voor de voorraad, een voor de 
personeelsadministratie, een voor de planning en ga zo 
maar door. Door al die systemen te koppelen, haal je een 
heleboel mensenhanden uit het bedrijfsproces en zal je daily 
business aanzienlijk vlotten.”

Naar de sense & respond-situatie
Voor spelers in de logistieke sector is de vuistregel: 
automatiseer wat je kunt automatiseren. Dit verkleint 
de foutgevoeligheid in je proces en bespaart op de lange 
termijn veel kosten. Ook maakt het je bedrijf flexibel. 
In een wat een sense & respond-gedreven organisatie 
wordt genoemd, werk je continu aan verbetering met 
een feedbackloop. Dat wordt ook wel learning by doing 
genoemd. Je anticipeert sneller op de vraag van je klanten. 
Denk aan het verhaal van Kuehne + Nagel. Met low code kan 
het bedrijf nieuwe klanten met specifieke logistieke wensen 
voortaan in twee weken van dienst zijn, in plaats van binnen 
zes tot negen maanden. Ook bestaande klanten kan je 
makkelijker binden. Je verrast ze door makkelijk en snel 
in te spelen op nieuwe behoeftes. Het oude bedrijfsmodel 
van eerst ontwikkelen, testen en dan pas naar de klant, kan 
daarmee in de prullenbak. 

Deel je data met je klanten
Je wilt als LSP je klanten zoveel mogelijk inzicht geven in de 
status van hun goederen. Er zijn meerdere mogelijkheden 
om dat voor elkaar te krijgen. Zo kun je een portaal (laten) 
ontwikkelen waarin de klant real life meekijkt tijdens het 
leverproces en notificaties ontvangt als iets niet volgens de 
lijn der verwachtingen verloopt.

In de ideale situatie worden de data niet alleen zichtbaar 
in een online portal, maar gaan ze via een online 
dataplatform regelrecht naar de systemen van de klant. 
Welke investeringen moet je hiervoor doen? We leggen het 
uit in het volgende hoofdstuk.
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Hoofdstuk 4. 
De technische wish list- 
dit haal je in huis
Welke investeringen heb je nodig om een moderne LSP te 
worden? We zochten het voor je uit. Met onderstaande wish list 
kom je een heel eind.

“Vaak zijn legacysystemen nog heel nuttig voor 
je bedrijf en met de juiste integratielaag kun 
je ze ook na je digitale transformatie blijven 

gebruiken”

Implementeer een integratielaag 
De ontwikkeling van middleware is definitief uit de 
kinderschoenen en dat betekent dat IT’ers moeten leren 
omgaan met zowel nieuwe als oude softwareapplicaties. Paul 
Teunissen legt uit: “Vaak zijn legacysystemen nog heel nuttig 
voor je bedrijf en met de juiste integratielaag kun je ze ook na je 
digitale transformatie blijven gebruiken.” Het voordeel van deze 
zogeheten legacysystemen is dat ze hun waarde bewezen hebben 
en al uitgebreid getest en doorontwikkeld zijn. Het nadeel is dat 
legacyversies in sommige gevallen niet goed onderhouden zijn, 
waardoor er bijvoorbeeld veiligheidsissues of andere technische 
problemen ontstaan. Door het alsmaar uitstellen van onderhoud 
kan er een ‘technische schuld’ ontstaan, die je bedrijf uiteindelijk 
veel meer geld kost dan aanvankelijk nodig zou zijn. Dit noemen 
we technical debt.

Enterprise Service Bus (ESB)
De integratie van je oude en nieuwe applicaties regel je 
bijvoorbeeld met een Enterprise Service Bus (ESB). Een ESB 
is software-oplossing om bedrijfssystemen professioneel met 
elkaar te laten communiceren. Deze vorm van middleware 
standaardiseert data en voegt die toe op een data-snelweg. Zo 
creëer je een intern netwerk voor je data, waarbij elk systeem met 
de datasnelweg communiceert in plaats van apart met elkaar. 
Dit zorgt ervoor dat er meer informatie beschikbaar komt, maar 
verkleint ook de onderlinge afhankelijkheid van systemen. Win-
win dus!

Een ESB kun je vergelijken met een autosnelweg met 
invoegstroken. Door systemen op één hoofdweg uit te laten 
komen, beperk je de onderlinge afhankelijkheden en verklein je 
de kans op fouten. Ook kun je meer processen automatiseren en 
heb je meer data tot je beschikking. Alle informatie komt immers 
bij elkaar.   



Werk via een Cloudplatform
Een digitale transformatie zonder Cloud is eigenlijk niet te doen. 
In je eigen, fysieke netwerk heb je eenvoudigweg te weinig 
computercapaciteit en mogelijkheden om snel nieuwe applicaties 
te lanceren. Werk daarom met een cloudbased all-in-one online 
dataplatform. Je bedrijfsdata is dan op een plek toegankelijk. Je kunt 
ook de hierboven genoemde ESB makkelijk integreren met een all-in-
one online dataplatform. Welke andere voordelen biedt deze shift van 
offline naar online? 

1. Makkelijker data integreren. 
Je bent minder tijd kwijt aan het uitzoeken en koppelen van de 
verschillende losse databronnen en de systemen voor het verzamelen, 
bewaren, omzetten en integreren van je gegevens.

2. Besparing op ontwikkeltijd. 
Cloudplatformen bieden standaard modules (“bouwblokken”) voor 
bijvoorbeeld IoT en AI. Applicaties ontwikkel je hiermee sneller en 
makkelijker. Hierdoor heb je minder externe expertise nodig, minder 
eigen mensen en projectgroepen om nieuwe applicaties te bouwen. 

3. Minder kosten. 
Een kortere ontwikkeltijd betekent vanzelfsprekend ook lagere 
ontwikkelkosten. Ook betaal je -vaak- minder voor dataopslag. Je 
cloudprovider rekent namelijk alleen kosten voor de computerpower 
die je ook echt gebruikt. Dit heet de pay-what-you-use-methode en 
maakt je flexibel. Je kunt immers opschalen wanneer je wilt, maar ook 
terugschakelen wanneer dit nodig is. 

4. Minder onderhoud en betere monitoring. 
Een online dataplatform biedt ook meer overzicht aan je IT’ers. Je 
werkt bijvoorbeeld met één update-planning. Dat betekent minder 
onderhoud en betere monitoring.
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Investeer in Internet of Things (IoT)
Het eerdergenoemde Internet of Things (IoT) is bezig aan een opmars 
in de logistieke sector1 . Bedrijven verzamelen steeds meer data 
binnen hun supply chain. Die data delen ze, ze maken er beleid op 
en gebruiken het in hun pr (het biedt immers toegevoegde waarde 
voor klanten en dat mag gemeld worden). Door de aanwezigheid van 
sensoren achterhalen ze real-time, op ieder gewenst moment, waar 
de goederen zijn. Zo weten ze op de minuut wanneer een vrachtwagen 
aankomt en wanneer er goederen klaar staan in het magazijn. 
Dit soort informatie geeft nuttige inzichten. Je wilt er immers op 
voorbereid zijn als er vertraging in het spel is. Een volledig digitale 
supply chain laat je daarnaast snel schakelen en informeert je waar en 
hoe je verbeteringen door kunt voeren.

Artificial Intelligence (AI)
De eerste bedrijven zijn het AI-avontuur al aangegaan2.  Zeker in de 
logistiek is er veel mogelijk voor kunstmatige intelligentie. Wat 20 
jaar geleden nog sci-fi was, is nu realiteit. AI helpt je bijvoorbeeld bij 
complexe data-analyses of het monitoren en automatisch bijsturen 
van bedrijfsprocessen.

Bedrijven maken gebruik van AI in combinatie met machine learning 
om nieuwe inzichten te verkrijgen, waaronder op het gebied van 
magazijnbeheer en supply chain management. Zo kan AI helpen 
om schade aan je zending automatisch te detecteren, maar denk 
bijvoorbeeld ook aan het automatisch sorteren van pakketten. De 
mogelijkheden lijken eindeloos en dat zijn ze vooralsnog ook. We 
zetten er een aantal voor je op een rij.

Door data-analyse kun je de vraag beter voorspellen. Goed 
weer op komst voor het weekend? Dat belooft een flinke stijging 
van de vraag. Geen nood! Je systemen vertalen dit meteen naar 
aanpassingen in je magazijnbeheer.

1 De kracht van IoT toegepast in de transportbranche, https://
d2aye3ggtndtn5.cloudfront.net/app/uploads/2018/06/Tech-Data-IBM-
Watson-IoT-Business-Case-TransportBranche.pdf
2 Digitale trends onder bedrijven wereldwijd, https://www.cmo.
com/features/articles/2018/2/26/adobe-2018-digital-trends-report-
findings.html
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Gegevensanalyse, zoals onderzoeken, controlerapportages en 
leveringsprestaties, doe je sneller en foutlozer. Op basis daarvan kunnen 
adviezen gedaan worden.
Kunstmatige intelligentie personaliseert de relatie tussen 
klanten en logistieke dienstverleners. De klant volgt de levering 
online en als er problemen optreden, wordt hij of zij automatisch 
doorgestuurd naar het klantenserviceteam.

Autonome voertuigen. Het is een kwestie van tijd voor de autonome 
(vracht)auto ruim vertegenwoordigd is op de weg. Dit zal de productiviteit 
verhogen en het aantal ongevallen en verkeershinder op snelwegen 
verminderen. In de magazijnen zien we al autonoom opererende 
voertuigen en robotisering.

Met technologische doorbraken als big data, robotics en machine learning 
wordt de rol van AI alleen meer groter. Wat ons betreft mag AI dus hoog op 
je wish list!
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AI en machine learning

Al: een vaak gehoorde term, maar wat is het ook alweer? 
Artificial Intelligence is een concept waarbij computers 
wordt geleerd om menselijke taken uit te voeren, maar dan 
met een veel grotere “hersencapaciteit”. Computers zijn 
immers gemaakt om te rekenen en werken daardoor veel 
efficiënter dan het menselijke brein. Ook maken ze praktisch 
geen fouten, zolang de ingevoerde data in orde is (dat blijft 
mensenwerk). AI werkt op basis van algoritmes: “instructies” 
voor de computer. 

AI is onlosmakelijk verbonden met machine learning. 
Hierbij volgen computers instructiereeksen (algoritmes) en 
herkennen ze patronen. Door te leren van fouten en deze 
zelf te herstellen, ontstaat er meer inzicht in bijvoorbeeld 
klantgedrag en marktontwikkelingen. Een mooi voorbeeld 
van machine learning in de logistieke sector is een zichzelf 
verbeterend planningssysteem dat je bedrijf telkens 
efficiënter maakt.
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De logistieksector kent economische groei, maar het gezegde 
‘stilstand is achteruitgang’ geldt misschien wel nergens zo sterk. We 
zien een klantenbestand met steeds meer wensen en tegelijkertijd een 
markt met steeds meer en slimmere spelers. Wie is het goedkoopste, 
snelste, innovatiefste en levert de beste service? Op basis van deze 
vragen word jij als LSP tegenwoordig beoordeeld. 

Hoofdstuk 5.
Conclusie De drie geboden

We stellen dat je als moderne LSP eigenlijk zou moeten 
focussen op drie pijlers:

1.Samenwerken en specialiseren: leg je toe op waar 
je goed in bent en werk samen met andere partijen in de 
supply chain.
2.Transformeer digitaal: zorg dat je bedrijf in staat is om 
snel op specifieke wensen van de klant in te spelen door snel 
nieuwe applicaties te ontwikkelen.
3.Interoperabiliteit: verbind systemen en kom meer te 
weten. Zorg ervoor dat je alles van je klant weet en dat de 
klant alles weet over de status van zijn of haar goederen.

Om daar te komen, heb je in de eerste plaats kennis van 
IT-ontwikkelingen nodig. Ook als je IT’ers in dienst hebt, is 
het slim om de benodigde kennis in te huren, in de vorm 
van externe adviseurs bijvoorbeeld. Zo zijn er integratie-
experts die je IT-afdeling kunnen ondersteunen bij het 
koppelen van jullie systemen. In de tweede plaats heb je 
een duidelijk transitieplan nodig, waarbij je onderzoekt 
welke bedrijfsprocessen het meeste geld opleveren als je ze 
digitaliseert.

Verbinden, meten, monitoren en bijsturen
Digitale transformatie betekent niet dat al je oude software 
aan kant moet. De integratie van je oude en nieuwe 
applicaties regel je bijvoorbeeld met een Enterprise Service 
Bus (ESB), een soort digitale snelweg die een elektronische 
integratielaag vormt tussen je bestaande systemen. Voor de 
verwerking van belangrijke data werk je in de Cloud met een 
all-in-one online dataplatform, waardoor data bereikbaar 
zijn voor medewerkers, klanten en softwaresystemen. 
Dat bespaart je ontwikkeltijd, kosten en onderhoud. De 
eerdergenoemde ESB bijvoorbeeld integreer je makkelijk op 
een all-in-one online dataplatform.

Een combinatie van kunstmatige intelligentie (AI) en Internet 
of Things (IoT) helpt je om processen in de supply chain 
beter te meten, monitoren en (automatisch) bij te sturen, in 
een kortere tijd. Paul Teunissen: “Dat bespaart niet alleen 
loonkosten, het maakt ook dat je klanten vaker ‘ja’ verkoopt 
en benodigde aanpassingen snel doorvoert.”
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InterSystems BV · Papendorpseweg 100 · Utrecht 3528 BJ, Netherlands 
Tel: +31 307 991 013 · InterSystems.com/bnl-nl/

Over ons

InterSystems 
Sommige applicaties zijn te belangrijk om niet te werken. Ze 
ondersteunen onze gezondheidszorg, bedrijven en overheden. Hoe 
beter de verbindingen tussen deze applicaties, hoe meer waardevolle 
informatie er vrijkomt. Die informatie is de olie van deze digitale tijd 
en helpt organisaties hun diensten en producten beter te maken. 

Onze software maakt dit mogelijk. 

Meer weten? Kijk eens op ons blog: 
https://bnl.intersystems.com/nl/blog

LinkedIn: InterSystems
Twitter: @InterSystemsBNL

ITvisors
De experts van ITvisors helpen organisaties met het vertalen van hun 
businessprocessen naar slimme en innovatieve IT-oplossingen. Ze 
werken vaak samen met de experts van InterSystems, vooral als het 
gaat over het verbeteren van interoperabiliteit van systemen. ITvisors 
heeft veel ervaring met het begeleiden van organisaties tijdens hun 
digitale transformatie en gebruikt hiervoor een unieke methode. 

Voor meer informatie, zie 
www.itvisors.nl 

LinkedIn: ITvisors
Twitter: @Itvisors
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