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Op weg naar 2028

Onderwijs helpt ondernemers
bij logistieke vraagstukken
Agrologistiek. Dat is files, voedselveiligheid, dierenwelzijn, CO2-uitstoot,
zwaar verkeer op smalle plattelandswegen. En dat is vooral ook
samenwerking. Het Platform Agrologistiek zoekt samen met HAS Den Bosch,
Fontys Hogescholen en het midden- en kleinbedrijf naar oplossingen.

Oplossingen kunnen liggen in combinaties,
bijvoorbeeld met de trein of de boot
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‘Samenwerken!’ was het antwoord op
veel vragen tijdens het symposium
‘Maak de Weg Vrij’ (HAS Den Bosch, 29
januari). Agrologistiek gaat vooral over
samenwerking: tussen producenten en
handelaren, tussen handelaren en vervoerders, tussen vervoerders en verwerkers, tussen verwerkers en retailers. Of,
zoals Frans Tielrooy (voorzitter Platform Agrologistiek) het uitdrukte: “Het
zijn de mensen die het met elkaar doen.
Als we niet samenwerken hebben we in
de toekomst een probleem.”
Die problemen zijn er voor een deel al, zo
blijkt uit de aankondiging van het symposium: “De drukte op de Nederlandse
snelwegen neemt alleen maar toe. Iedere
dag opnieuw worden we geconfronteerd
met honderden kilometers file. De overheid moedigt aan om te carpoolen, maar
wat zijn de mogelijkheden voor het goederenverkeer? Zijn er mogelijkheden
voor gecombineerd goederen- of veetransport? En wat betekent dat voor het
welzijn van dieren of de kwaliteit van
voedingsmiddelen?” Dit alles tegen het
licht dat één op de vijf vrachtwagens
agrogerelateerde producten vervoert.
Deze vrachtwagens zijn vaak niet volledig beladen en in sommige gevallen zelfs
halfvol. Zijn er andere opties, zoals het
spoor en het schip en zijn er combinaties
mogelijk? En hoe is het gesteld met de logistieke samenwerking tussen mkb-ondernemers in de agribusiness?
Regisseur
Om een antwoord op deze vraag vanuit
de agrosector te geven is, op initiatief van
de ministeries van LNV en V&W, het Platform Agrologistiek in het leven geroepen. Een samenwerkingsverband van
HAS KennisTransfer uit Den Bosch en
Fontys ILEC uit Venlo verricht sinds februari 2006 voor het Platform onderzoek
naar de logistieke verbetermogelijkheden voor het mkb, met name in de regio’s
Noord-Brabant en Noord Limburg.
In het afgelopen half jaar onderzochten
Erik Gubbels en Bas Coenen, twee studenten van de HAS Den Bosch, ondermeer de mogelijkheden voor een distributieplein in de boomkwekerij in de
omgeving van Zundert. Initiatiefnemer
was Sicco de Boer, directeur van vaste
plantenkwekerij Decker-Jacobs te Heyt-

Dierenwelzijn is een belangrijk item in de agrologistiek

huisen. De Boer noemt het ITC-terrein
in Boskoop als voorbeeld voor Zundert.
Hier komen verschillende potplantenkwekers bij elkaar om producten uit te
wisselen. De Boer: “Door zo’n distributieplein groeit het onderlinge vertrouwen omdat de kwekers levertijden en
service op elkaar af moeten stemmen.
Hierdoor wordt de ‘machine’ geolied.”
De ligging van Zundert is daarbij gunstig, omdat het buiten de Randstad ligt
maar wel goede verbindingen heeft met
België en Noord Frankrijk. De kweker
denkt dat het plein kan zorgen voor een
daling van het aantal kilometers in de
totale sector. Ook krijgen de vrachtwagens een meer volledige en homogene
belading. Dat laatste geeft minder kwaliteitsverlies. Het plein kan bovendien
zorgen voor meer werkgelegenheid in de
omgeving van Zundert. Kortom, genoeg
redenen om liever vandaag dan morgen
zo’n plein te realiseren. Toch gebeurt
dat niet vandaag.
Erik en Bas interviewden diverse ondernemers in de regio. Hieruit bleek dat
vooral de samenwerking een obstakel is.
Erik: “Tot nu toe is het niet gelukt om
ondernemers in Zundert genoeg te overtuigen van de voordelen van de aanleg
van een distributieplein. Dit komt
omdat de ondernemers erg wantrouwig

zijn. Een belangrijke eigenschap van ketensamenwerking is transparantie.
Maar de ondernemers willen hun in- en
verkoopstromen niet op een presenteerblaadje leggen.” In hun afstudeerverslag
geven Erik en Bas aan dat vervolgonderzoek nodig is, voordat er daadwerkelijke
ketensamenwerking kan plaats vinden.
“Het idee leeft onder de ondernemers,
alleen moet er een duidelijke ketenregisseur aangewezen worden.” De Boer:
“Dat moet dan een buitenstaander zijn,
niet iemand uit de sector. Discretie is
heel belangrijk.” In Zundert zou dat een
transporteur kunnen zijn.
Verankering
Het project in Zundert is ook op een andere manier een vorm van samenwerking, in dit geval tussen het onderwijs
en het Platform Agrologistiek. Een van
de doelen van het symposium was de
verankering in het onderwijs. Vanwege
de doelstelling van het symposium, die
met name gericht was op het informeren
van mkb-ondernemers, kwam dat tijdens het symposium nauwelijks aan de
orde. Dat neemt niet weg dat er binnen
het onderwijs niets aan gebeurt.
Claudy Claus, docent logistiek aan HAS
Den Bosch: “In de afgelopen twee jaar
werkten zo’n twintig studenten van de
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HAS en Fontys in het kader van hun afstuderen of stage aan deze problematiek. We hebben nu vier afstudeerprojecten gedraaid, onder andere het project
in Zundert.” In die projecten werken
studenten en docenten van HAS Den
Bosch en adviseurs van HAS KennisTransfer en Fontys ILEC samen met ondernemers uit de regio om logistieke
vragen op te lossen. In elk project zit ook
een student uit de sector zelf. De inbreng van Fontys Hogeschool Techniek
en Bedrijfsmanagment is vooral de logistieke kant. HAS Den Bosch heeft
daarnaast veel in te brengen op het
gebied van voedselkwaliteit, voedsel
veiligheid en dierenwelzijn. Voor sommige bedrijven is die sectorale inbreng
belangrijk. Claus: “Een bedrijf als
Jumbo heeft liever mensen van HAS Den
Bosch omdat die veel meer weten over
voedselkwaliteit.” Deze afstudeer
periode start er nog een vijfde project

agrologistiek met drie studenten van
HAS Den Bosch.
Visioen
Studenten hadden ook een grote rol tijdens het symposium. Tim van Rijswick,
student Logistiek aan Fontys Hogescholen, verrichtte in het kader van zijn stage
bij Fontys ILEC het vooronderzoek voor
de drie projecten. Ook was hij medeorganisator van het symposium. Hij vindt
het belangrijk om studenten te ‘triggeren’
zich met dit onderwerp bezig te houden.
Het symposium moet het onderwerp
onder de aandacht brengen. Tim: “Studenten kunnen studiebelastingpunten
krijgen als ze naar het symposium
komen. Ze moeten dan ook een verslag
maken waarin ze aangeven wat ze hebben geleerd en dat illustreren aan de
hand van praktijkvoorbeelden.”
Zijn bijdrage aan het symposium deed
hij als werkstudent. Samen met Han-

neke van Spreuwel opende hij de middag
met een toekomstvisioen. Tim: “In 2028
bestaan er geen files meer. Aan elke personentrein hangt een goederenwagon.
Subsidie hiervoor komt van het ministerie van gezondheid op voorwaarde dat er
fruit in de wagons wordt verkocht.”
Hanneke: “Per trein is er ook een supermarktwagon. Reizigers doen op weg van
werk naar huis hun boodschappen. Achteraf blijkt dit dé oplossing voor het fileprobleem te zijn. En dan hebben we de
schonere lucht nog niet genoemd.” Tim:
“Op een grasmat in een open laadbak genieten dieren van een prettige, laatste
reis over het water. Sinds deze maatregel
is het aantal vegetariërs in ons land gehalveerd.” Dat in tegenstelling tot het
aantal studenten agrologistiek. Hanneke: “De studie Agrologistiek van HASFontys moet wéér verhuizen naar een
groter gebouw wegens grote hoeveelheden nieuwe studenten.” p

Advertentie

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zoekt Silo:

Een ict-medewerker met redactionele capaciteiten
Silo verleent informatie- en communicatiediensten in de groene
kenniskolom. Ze geeft
het onafhankelijk Vakblad Groen Onderwijs
uit en verricht ondersteunende werkzaamheden in de groene ictinfrastructuur. Haar
kwaliteiten liggen op
het snijvlak van informatievoorziening,
journalistiek en ict in
combinatie met een
goede kennis van het
werkveld en de doelgroepen.
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Functie-informatie:

Aanvullende informatie:

U:
— ontwikkelt en onderhoudt websites
—	biedt technische en inhoudelijke ondersteuning aan communities of
practise
— biedt technische en inhoudelijke ondersteuning aan virtuele netwerken
— ontwikkelt en onderhoudt syndication (RSS)
— verricht redactionele werkzaamheden

Medewerkers van Silo zijn vanuit hun werkgever gedetacheerd
naar de stichting of als freelancer beschikbaar ((VAR-verklaring vereist). Bij detachering
vindt de verrekening van de kosten plaats tussen de detacherende instelling en Silo.

Vereisten:
— Zeer goede algemene ict-vaardigheid
— Kennis van en vaardigheid in webcontentmanagement
—	Bekend met en vaardigheid in werken met ict-platforms: Livelink,
Sharepoint, Blackboard
— Bekend met syndication (RSS)
— Gevoel voor vormgeving
— Zelfstandigheid van werken
— Analytisch vermogen, kritische opstelling en bereidheid om bij te leren
— Goede contactuele eigenschappen
— Kennis van het groene onderwijs strekt tot aanbeveling
— Beschikken over een werkplek met computer/internetaansluiting
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Sollicitaties uiterlijk 10 dagen
na verschijning van dit blad
richten aan:
Pieter Boetzkes (uitgever/
hoofdredacteur),
Tormentilbeek 8,
5709 PK Helmond
(boetzkesAknoware.nl).
Informatie over deze vacature
is bij hem ook verkrijgbaar
(tel. 06 51598607).

