3. MIT-MKB-plan logistiek 2019
Dit plan geeft de mogelijkheden aan voor het stimuleren van innovatieactiviteiten voor de MKBdoelgroep in de logistieke sector. Het beschrijft voor het MKB onder meer de mogelijkheden voor
het indienen van projecten binnen een aantal inhoudelijke thema’s. Heeft u als MKB-er ideeën of
oplossingen die aansluiten op 1 of meerdere thema’s, dan kunt u in aanmerking komen voor
ondersteuning.
Inhoudelijk kader: uitwerking thema’s
Inhoudelijk is gekozen voor het uitvragen van projecten binnen de volgende thema’s:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Optimale duurzame benutting van alle vervoersmodaliteiten
Ketensamenwerking
Servicelogistiek
Ketenfinanciering
Faciliteren van internationale handel
Nieuwe (robot)technologie

De thema’s worden hieronder uitgewerkt.
3.1 Optimale duurzame benutting van alle vervoersmodaliteiten
Ontwikkelt u een geïntegreerde duurzame vervoersoplossing met verschillende modaliteiten? Of
bent u bezig met een bundelingsproject met verschillende modaliteiten?
Het optimaal benutten van alle mogelijke modaliteiten in een geïntegreerde duurzame
vervoersoplossing kan op corridors en in regio’s waar voldoende ladingaanbod is. Verladers kunnen
hun goederen via de verschillende modaliteiten laten transporteren zonder de voorkeur voor
modaliteit vooraf vast te leggen. Wel worden uiteraard prestatiecriteria vastgesteld (bijv.
duurzaamheid en betrouwbaarheid) en kan het percentage dat minimaal via binnenvaart en/of
spoor wordt getransporteerd onderdeel uitmaken van het Service Level Agreement (SLA). Een
vereiste is dat minimaal sprake moet zijn van twee modaliteiten. Dus bijvoorbeeld naast
wegtransport minimaal één andere modaliteit.
Binnen het thema Bundelen en modaliteiten worden projecten gevraagd, waarbij men het transport
van lading via een optimale benutting van alle vervoersmodaliteiten op een duurzame wijze wil
laten afwikkelen. Hiervoor is zicht op de keten en omgevingsbewustzijn (‘situational awareness’)
noodzakelijk.
3.2 Duurzame ketensamenwerking
Heeft u slimme oplossingen om samenwerking en bundeling in uw keten of tussen verschillende
ketens te verbeteren? Wilt u hiervoor de logistiek op een geïntegreerde manier aansturen?
Bij samenwerking tussen bedrijven over meerdere logistieke ketens en netwerken gaat het om
bundeling en aansturing van fysieke goederen-, informatie- en financiële stromen om
schaalvoordelen en een betere, meer duurzame, dienstverlening te realiseren (denk aan betere
voorspelling, planning en afstemming in de keten, bundeling van activiteiten en besparing in
logistieke kosten, nieuwe duurzame business modellen, last-mile delivery oplossingen etc.).
Binnen het thema Ketensamenwerking worden projecten gevraagd voor de duurzame ontwikkeling
van nieuwe diensten voor ketenregie. Onderwerpen die daarbij aan bod komen kunnen variëren
van innovatieve (ICT) platformen, dashboards, monitoring/tracking & tracing tot automatische en
eenvoudige afhandeling van transportopdrachten en het delen van data en datamanagement.

3.3 Service Logistiek
Bedenkt u nieuwe creatieve oplossingen en concepten voor de organisatie en regie van after-sales
service?
Bedrijven leveren steeds vaker een gewenste functionaliteit aan de klant dan een product (leasen
van een kopieerapparaat versus de aanschaf ervan). Deze functionaliteit omvat het gebruik van
een product, maar ook programma’s gericht op onderhoud, upgrading en veilig gebruik van een
product tot en met uiteindelijke buitengebruikstelling, terugname en hergebruik van een product.
Service Logistiek coördineert alle aspecten: callcenters, (remote en/of real-time) diagnostiek,
onderhoudsmonteurs, reserveonderdelen, tools, voorwaartse- en retourlogistiek, reparatie en
hergebruik.
Binnen het thema Servicelogistiek worden projecten gevraagd voor het ontwikkelen van slimme
serviceconcepten. Daarbij horen ook nieuwe (duurzame) businessmodellen en nieuwe
ketenregieconcepten.
3.4 Ketenfinanciering
Bent u bezig met het ontwikkelen van nieuwe financieringsmogelijkheden in de logistieke keten om
zo kosten uit de keten te halen en/of risico's in de keten te reduceren?
Ketenfinanciering richt zich op het optimaliseren van financiering en financieringskosten van de
totale logistieke keten en de integratie van financiële processen tussen verladers, toeleveranciers,
logistieke dienstverleners, financiële partners en andere relevante partners in en over de totale
waardeketen(s). Belangrijk is dat door samenwerking tussen ketenpartners nieuwe mogelijkheden
ontstaan (bijv. onder meer blockchain, fintech oplossingen) voor bedrijven op het gebied van het
beheersen en verbeteren van werkkapitaal, assets, voorraden, risico’s en aansprakelijkheid,
(reverse) factureringsprocessen, etc.
Binnen het thema Ketenfinanciering worden projecten gevraagd voor vernieuwing in de inrichting
van financiële processen in en over logistieke keten(s), voor de ontwikkeling van nieuwe
financieringsconcepten en de ontwikkeling van tools om ketenfinanciering mogelijk te maken.
3.5 Faciliteren van internationale handel
Heeft u ideeën om op een slimme en efficiënte manier om te gaan met (inter)nationale
regelgeving? Of heeft u oplossingen die bestaande faciliteiten beter toegankelijk maken?
Het gaat hier om het optimaal faciliteren van handelslogistiek door toepassing van vernieuwde
toezichtsconcepten, stroomlijning en vereenvoudiging van procedures en betere integratie van
toezicht in ongestoorde logistieke ketens. Het wegnemen van onnodige belemmeringen door
vermindering van regeldruk en zorgen dat bedrijven minder geld en tijd kwijt zijn, zijn belangrijke
redenen voor bedrijven om juist Nederland als toegangspoort naar Europa te gebruiken. Het succes
van deze handelsfacilitatie in Nederland is gebaseerd op een samenwerking tussen de
inspectiediensten (douane) en het bedrijfsleven, die uniek is in Europa.
Binnen het thema Faciliteren van internationale handel worden projecten gevraagd die bijdragen
aan betere integratie van toezicht in logistieke ketens.

3.6 Nieuwe (robot)technologie
Bent u bezig robots in uw bedrijfsprocessen te integreren? Heeft u (duurzame) oplossingen voor
het samen laten werken van nieuwe technologie en mensen?
Er wordt steeds meer technologie geïntroduceerd die de werkzaamheden van mensen deels
vervangt (bijvoorbeeld warehouse robotics, autonome zelfrijdende voertuigen). Bij de ontwikkeling
van deze technologie en de industriële automatisering is weinig aandacht voor de invloed op
mensen, zoals het geheel of gedeeltelijk veranderen of verdwijnen van werkzaamheden en
functies. Het is onduidelijk hoe die nieuwe technologie past binnen de bestaande logistieke
processen en welke impact deze heeft op de lange duur waarin IT (ICT, Internet of Things, cloud
computing, big data en data-integratie etc.) en de industriële productie en productiesystemen
steeds verder naar elkaar toe groeien (Smart Industry, Industry 4.0).
Binnen het thema Nieuwe (robot)technologie worden projecten gevraagd die een bijdrage leveren
aan het vergroten van inzicht in het gebruik van technologie in logistieke processen, met
bijzondere aandacht voor de rol van de mens.

