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eter Lageyvan het Vlaams
Instituut voor de Logistiek
bereidde zich voor op een
'stevig debat' met de bezoe
kers van Emerce eFulfill
ment & Logistics afgelopen
oktober. Zijn conclusies
weken namelijk nogal af van
het verhaal waarmee Wal
ther Ploos van Amstel van
de Hogeschool van Amsterdam het con
gres opende. Deze schetste de trend van
precisielogistiek, oftewel het bezorgen
van pakketjes op elk gewenst moment.
Consumenten willen volgens Ploos van
Amstel 'directe bevrediging' en dus wordt
snel bezorgen steeds belangrijker.
Maar Lageyconstateert dat de Vlaamse
consument in elk geval geen haast heeft.
Die vindt het niet erg als zijn pakketje
twee dagen later arriveert. Hij pleit juist
voor duurzame, en daarmee trage bezor
ging. Vroeger reden bestelbusjes naar
steden om winkels te bevoorraden, tegen
woordig rijden ze naar steden om aan de
deur te bezorgen. Er worden meer kilo
meters afgelegd en er komen steeds meer
bestelbusjes bij. Dat is niet gunstig voor
de C02-uitstoot, zegt Lagey.
De logistieke sector snelt naar voren. En
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de pakkettenmarkt verandert in rap tem
po, constateert ook toezichthouder ACM.
Zo groeit de Nederlandse markt enorm
hard. In 2015 leverden de pakketvervoer
ders 208 miljoen pakketten binnen Ne
derland af, een stijging van 11,3 procent
ten opzichte van 2014 Ook het grens
overschrijdende pakketvervoer van en
naar Nederland groeide in 2015 met 12,7
procent ten opzichte van 2014, tot 92 mil
joen pakketten.

KOFFERBAK

De grootste motor achter deze ontwikke
ling is - niet verrassend - e-commerce.
Pakketvervoerders geven aan dat het
pakketvervoer daarbij het hardst groeit
binnen het b2c-segment, terwijl het b2b
segment licht krimpt. Het belang van de
consumentenmarkt neemt dus toe.
De belangrijkste ontwikkelingen spelen
zich af op het gebied van de last mile, vrij
vertaald: de laatste kilometer. Pakketver
voerders breiden hun dienstverlening dan
ook in hoog tempo uit: ze bezorgen bij
voorbeeld in het weekend en in de avond,
op de dag dat de consument iets bestelt
(same daydelivery) of via pakketautoma
ten. Daarnaast zijn er in het buitenland
bedrijven die experimenteren met pakDECEMBER 2016 - EMERCE 37
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ketbezorging door drones, robots en
bezorging in kofferbakken van auto's.
Bezorgen begint eindelijk maatwerk te
worden.
De belangrijkste verbetering is het mo
ment van bezorgen. De consument hoeft
niet meer de hele dag thuis te blijven om
op zijn pakketje te wachten. Zo heeft
PostNL de pilot MyTime geïntroduceerd;
ontvangers kunnen een specifiek tijdslot
van twee uur kiezen waarbinnen hun pak
ket bezorgd wordt. Dat gaat in de toe
komst zeer zeker de standaard worden,
maar het vergt wel slimmere planning.
Aan de Erasmus Universiteit wordt
bijvoorbeeld al enige tijd gewerkt aan
dynamische routeplanning, samen met
IT-bedrijfORTEC en supermarktconcern
Ahold. Op het moment dat de bestellin
gen binnenkomen, rekent hun software
de meest efficiënte route uit. Uit simu
laties blijkt dat je op deze manier fors
meer bestellingen in kortere tijd kunt
verwerken. En dus ook meer klanten
kunt helpen.
Bezorging per drone? DHL en Amazon
laten graag hun vorderingen op dit gebied
zien, maar de strenge regelgeving maakt
dit soort oplossingen vooralsnog nage
noeg onmogelijk en de noodzaak van
supersnelle bezorging is er wellicht alleen
voor geneesmiddelen.
Een andere ontwikkeling is dat (zakelijke)
verzenders de mogelijkheid krijgen om
steeds later hun pakketten bij een pakket
vervoerder aan te bieden. Een voorbeeld
is de Premium Collectie van PostNL,
waarbij pakketten tot middernacht kun
nen worden aangeleverd bij het depot van
PostNL om de volgende dag te worden
bezorgd. Er kan dus steeds later worden
besteld, terwijl die bestellingen wel de
volgende dag in de bus liggen.

Er duiken steeds
meer sociale bezorg
initiatieven op
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Ofin een kluis. Want een andere belang
rijke trend heeft te maken met de locatie
van bezorgen. Ophalen in de winkel was
al gemeengoed, althans voor retailers die
ook fysieke winkels hebben. Voor de pure
players - partijen met alleen internet zijn de mogelijkheden inmiddels ook ver
ruimd.
Overal duiken in het land ophaalkluizen
op. Veelzeggend is de strategische inves
tering die het Belgische postbedrijfbpost
neemt in het Nederlandse bezorgnetwerk
De Buren. Dat netwerk moet alleen al in
ons land worden vergroot van vijftig naar
duizend onbemande afhaalpunten.

socw

PostNL experimenteert ondertussen in
Almere met pakket- en briefautomaten.
De automaat is geschikt om pakketten te
versturen en te ontvangen en fungeert
tegelijkertijd als brievenbus. PostNL wil
hiermee onderzoeken of de automaat
daadwerkelijk voorziet in de consument
behoefte. In totaal zullen op korte termijn
in Almere zestien door het bedrijfont
wikkelde automaten worden geplaatst.
Ervaringen van PostNL met bezorgklui
zen in NS-stations pakten overigens min
der goed uit, de belangstelling viel tegen.
Ook wordt geëxperimenteerd met bezor
ging in pakketbrievenbussen die soms bij
de consument thuis worden geïnstalleerd.
Maar een hoge vlucht zal dit vermoedelijk
niet nemen, vanwege de relatiefhoge kos
ten van die veelal appgestuurde brieven
bussen. Ook de vervanging ervan door
grote kluizen is niet zo simpel, door
gebrek aan voldoende ruimte in de ap
partementen.
In dit verband duiken ook steeds meer
sociale initiatieven op. ViaTim schakelt
bijvoorbeeld een netwerk in van vooral
alleenstaanden en ouderen die tegen
betaling pakketjes willen aannemen en
afgeven. Een ander initiatiefis Pick This
Up dat automobilisten die dagelijks een
vaste route rijden (woon-werkverkeer)
laat bijverdienen door pakketten mee te
nemen op hun route.
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OfRed Je Pakketje, een initiatiefwaarbij
een pakket wordt bezorgd bij een bedrijf
en het vervolgens aan de klant wordt aan
geboden op een geschikt moment. En
MYPUP levert tegen betaling onbemande
Pick Up Points om pakketpost eenvoudig
te ontvangen en terug te sturen vanafde
eigen kantoorstoel, zonder dat de recep
tie ofde postkamer hiermee belast wordt.
Al een groot aantal bedrijven - KLM, ABN
AMRO, Liberty Global en Liander - heeft
dergelijke kluizen inpandig geplaatst.
De consument krijgt in elk geval steeds
meer keuze. Bedrijven als SendCloud en
PostNL-dochter MyParcel hebben dan
ook overeenkomsten met één ofmeer
pakketvervoerders en verkopen het pak
ketvervoer weer samen met IT-oplossin
gen door. Zo kun je als klant bij het be
stellen zelf je vervoerder kiezen met de
voor jou beste bezorgoptie.

INEFFICIËNTIE

Ondanks de vernieuwingen ziet toezicht
houder ACM vooralsnog echter weinig
grote verschuivingen op de pakketmarkt
zelf. De markt voor binnenlands pakket
vervoer is namelijk bijna volledig in han
den van PostNL en DHL Parcel. Eerst
genoemde had in 2015 op de binnen
landse markt een marktaandeel van 55 tot
60 procent op basis van volume en even
eens 55 tot 60 procent op basis van om
zet. DHL Parcel volgt met marktaandelen
van in beide gevallen 25 tot 30 procent.
Binnen Nederland maken de grootste
verzenders zelfs bijna allemaal gebruik

van PostNL. Als reden geven zij op dat
het postbedrijfhet meest fijnmazige
bezorgnetwerk heeft en de beste bezorg
kwaliteit tegen een scherpe prijs. En daar
valt moeilijk tegenop te concurreren.
Nieuwe spelers met een landelijk dek
kend netwerk zijn er tot nu toe dan ook
niet gekomen. Mede vanwege de inves
teringen die er niet om liegen. De twee
grootste pakketvervoerders investeren
ook momenteel fors in hun netwerken.
PostNL is in de afrondende fase van
investeringen van in totaal maar liefst
240 miljoen euro en DHL Parcel heeft
een investering van 80 miljoen aange
kondigd.
De veranderingen in de markt zullen dus
eerder van grote webwinkels komen. Zo
zijn partijen als Amazon bezig hun eigen
bezorgnetwerk op te zetten. Op de
Franse markt heeft de onderneming bij
voorbeeld al pakketvervoerder Colis Privé
overgenomen en in de Verenigde Staten
maakt men gebruik van door hen ge
huurde vrachtwagens en vrachtvliegtui
gen. Dat betekent keiharde concurrentie
voor grote vervoerders als FedEx. Op de
Nederlandse markt zet webwinkel Cool
blue de eerste stappen in bezorgland met
het afleveren van witgoed.
Het zelf uitvoeren van de bezorging is
vanwege de schaalgrootte overigens
alleen realistisch bij zeer grote volumes.
Het levert volgens experts namelijk een
grote inefficiëntie op, simpelweg omdat
er op die manier niets terechtkomt van
vraagbundeling.

Zelf bezorgen is
vanwege schaal�ootte
alleen realistisch bij
zeer grote volumes
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Een aantal pakketvervoerders geeft in het
onlangs verschenen onderzoek van ACM
ook aan dat same day delivery de tijds
druk binnen het netwerk enorm heeft
vergroot. Die bezorgbelofte is daardoor
alleen mogelijk als een netwerk meer
gedecentraliseerd is en de sorteercentra
dichter bij de klant zitten.
Om het bezorgverkeer te ontlasten, ont
staan daardoor steeds meer overslaginiti
atieven. Bij een aantal pakketvervoerders
worden zelfs andere voertuigen ingezet
oflopen testen voor bezorging in binnen
steden. Voorbeelden zijn een fiets waar
een minicontainer op past ofde inzet van
kleine elektrische voertuigen.
Een andere mogelijke oplossing is het
werken met cityhubs, centrale punten
aan de rand van steden waar pakketten
worden afgeleverd. Een voorbeeld is
het project Stadslogistiek Delft. Het is
minder belastend voor het milieu en het
werkt zelfs efficiënter. De vraag is alleen
ofgrote pakketaanbieders ofwebwinkels
(die zelfgaan bezorgen) bereid zijn om
bestellingen over te dragen aan lokale
spelers, omdat ze zo de regie over de
bezorging kwijtraken.
En toch is het noodzakelijk, vinden ex
perts. Slimmer, schoner en duurzamer
vervoer is dé oplossing voor steden die
steeds meer uit hun voegen barsten. Mo
menteel is zo'n tien tot vijftien procent
van het verkeer in steden gerelateerd aan
vracht, en dat aandeel begint inmiddels
een probleem te worden, zegt lector
Walther Ploos van Amstel van de Hoge
school van Amsterdam.
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'Met het slimmer
organiseren van
transport, kunnen
we het vervoer met
de helft verminderen'
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Tegelijkertijd vraagt de stad om bevoorra
ding die steeds fijnmaziger en just-in
time wordt. Het aantal restaurants en
afhaalwinkels, zoals AH to go, neemt
tevens sterk toe, en hebben ad hoc voor
raad nodig. "Met het slimmer organiseren
van het transport, kunnen we het vervoer
met de helft doen afnemen", aldus Ploos
van Amstel. Naar zijn overtuiging zullen
fietskoeriers elektrische cargobikes met
veel laadvermogen moeten worden. "In
Amsterdam zullen er daar straks zo'n dui
zend tot tweeduizend van rondrijden."

ONTHAASTEN

Een aantal afnemers vraagt zich in het
ACM-onderzoek tevens afin hoeverre
klanten versnelling van de bezorging als
noodzakelijk zien. Een terechte vraag.
Want uiteraard maak je als webwinkel
indruk als je bestellingen nog dezelfde
dag kunt aanbieden, maar er hangt tege
lijkertijd ook een hoger prijskaartje aan
dat op den duur wel eens bezwaarlijk kan
worden.
Ploos van Amstel gelooft overigens niet
in het 'onthaasten' in logistiek, zoals zijn
Vlaamse collega. Vergeet het maar, zegt
hij. "Het moet allemaal nog sneller en
nog nauwkeuriger. En vooral veel effici
enter." Retailers hebben daar onvol
doende visie op ontwikkeld, meent
Ploos van Amstel. "In een omnichan
nel-omgeving slepen ze vooral met voor
raden van hot naar her, terwijl de
magazijnen verder vollopen." Retailers
met een goede 'sales and operations
planning' bewegen volgens hem wel
sneller mee met de steeds vluchtigere
vraag in de verschillende distributieka
nalen. "Je moet de vraag actiefgaan
bijsturen, niet één keer per week, maar
elke minuut van de dag en nacht."
De dienstverlening van transporteurs kan
eveneens veel beter. Taxidienst Uber
meldt tot op de minuut nauwkeurig wan
neer er een taxi voor de deur staat, maar
de vervoerder staat vaak nog voor een
dichte deur. Dit vergt samenwerken met
de beste partners, die hun planningen
onderling naadloos op elkaar moeten
gaan afstemmen. Al was het maar omdat
de consument duurzaamheid steeds
hoger in het vaandel heeft staan. •

