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Transport & Logistiek
In het vierde nummer van 2017 van Hét Ondernemersbelang behandelen wij het thema Transport &
Logistiek. Nederland beschikt over een sterke logistieke sector. Maar deze sector ziet er over een paar
decennia compleet anders uit dan nu. Elektrisch vervoer, Big Data en verregaande automatisering
maken het mogelijk dat stromen veel efficiënter georganiseerd worden en dat de uitstoot van CO² en
schadelijke emissies flink omlaag kan. Zelfrijdende vrachtauto’s? Onbemande drones die pakketjes
bezorgen? Bijna volautomatische distributiecentra? Smart en green mobility! Is Nederland klaar
voor een nieuw tijdperk van transport en logistiek? Hét Ondernemersbelang besteedt in deze uitgave
aandacht aan o.a. de onderwerpen:

Smart mobility
Smart mobility staat voor zelfrijdende auto’s die dankzij
technologie met elkaar en verkeercentrales kunnen
communiceren en truck platooning. Bij truck platooning
rijden slimme vrachtwagens op korte afstand van elkaar.
Daardoor kunnen ze beter gebruikmaken van de weg en
tijd en brandstof besparen. De ontwikkelingen voor smart
mobility gaan razendsnel. Maar (internationale) regelgeving
staat de introductie van deze voertuigen in de weg. Er zijn
veel vragen over aansprakelijkheid, cybersecurity, data,
privacy en impact op de infrastructuur.

Groene logistiek

groene logistiek. Dat wil zeggen: gericht op het besparen van
kilometers, brandstof en vermindering van uitstoot van roet,
fijnstof en CO².
Acties om de ecologische voetafdruk van de logistieke keten
te verkleinen, leveren niet alleen milieuwinst op. Ze zijn in
veel gevallen ook economisch rendabel. Wie energiezuinig en
efficiënt werkt, kan vaak fors op de kosten besparen.

3D printing
3D printing groeit hard en raakt de hele supply chain. Wat is
3D printing? Is 3D printing een bedreiging of een kans voor
logistieke bedrijven?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet meer weg te
denken uit onze wereld. In transport gaat het dan vaak over

Ook aansluitende onderwerpen zullen in dit nummer aan bod komen.
Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf, neem dan gerust contact met ons op.
We bespreken graag met u de diverse mogelijkheden.

Het themanummer Transport & Logistiek verschijnt medio september 2017.

