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De aan- en afvoer van vracht van en naar Schiphol kan een stuk efficiënter. Nu 
zijn daar een groot aantal partijen bij betrokken als expediteurs, luchtvaart-
maatschappijen, afhandelaars en wegvervoerders. Die hebben allemaal hun ei-
gen belang en richten zich doorgaans vooral op de optimalisatie van hun eigen 
organisatie, proces of verdienmodel. Op basis van de onderzoeksresultaten van 
studenten Business Studies van Hogeschool Inholland Haarlem ontstaat er nu 
echter ketenregie - waar alle individuele partijen baat bij hebben. 

‘Vrachtwagens die komen laden of 
lossen, staan soms tot wel 170 minu-
ten te wachten’, vertelt Giovanni Dou-
ven, die als docent en Research Fellow 
bij Inholland dit project onder zijn 
hoede heeft. ‘Dat kan efficiënter, ef-
fectiever en vooral duurzamer. Zoiets 
blijft echter liggen omdat niemand 
het voortouw neemt. Daar kunnen wij 
als kennis- en onderwijsinstelling een 
grote rol in spelen. In de opleiding 
Business Studies leren studenten bij 
uitstek om vanuit verschillende invals-
hoeken naar een vraagstuk als dit te 
kijken: eerst word je twee jaar breed 
opgeleid, waarna je je gaat specialise-
ren. Dat geeft een stevige basis voor 
je kennisniveau rondom de vele dis-
ciplines waarmee je in de praktijk te 
maken krijgt en geeft bovendien een 
bredere kijk- en denkrichting. Precies 
wat nodig is bij een veelomvattend 

vraagstuk waarbij zoveel partijen be-
trokken zijn.’ 

Informatie verbinden
‘Bij dit project hebben vijf studenten 
van de afstudeerrichting logistiek en 
één van de afstudeerrichting onder-
nemen stage gelopen bij alle verschil-
lende partijen die bij de vrachtafhan-
deling betrokken zijn. Ze hebben op 
bedrijfsniveau informatie opgehaald 
en dat met elkaar verbonden, om 
vandaaruit te werken aan creatieve 
en innovatieve oplossingen. Zoals de 
inrichting van een zogenoemd Cross 
Chain Control Center. Dat is als het 
ware een virtuele verkeerstoren voor 
het vrachtverkeer, waar alle informatie 
samenkomt over onder meer tijden, 
locaties en lading van aanrijdende 
vrachtwagens. Zo ontstaat er ketenre-
gie, wat bijdraagt aan een betere plan-

ning, een snellere doorloop, kortere 
wachttijden, lagere werkdruk, minder 
papierwerk en zeker niet te vergeten: 
een lagere CO2-uitstoot. Zo leveren 
onze studenten een maatschappelijke 
bijdrage die direct impact heeft.’ 

‘Momenteel werken we met alle be-

trokken partners, twee nieuwe 3e 
jaars-studenten en vier nieuwe 4e 
jaars-studenten marketing en onder-
nemen, aan de implementatie van 
het systeem. Oftewel: kijken of het 
in de praktijk werkt zoals we het be-
dacht hebben en tegen welke zaken 
we aanlopen. Daarnaast gaan onze 

studenten ook de komende jaren aan 
de slag met stages en afstudeer- en 
onderzoeksopdrachten die bijdragen 
aan optimalisatie van het luchtvracht-
proces en de verdere verduurzaming 
van de luchtvrachtsector.’

 www.inholland.nl/bbs 

Business Studies aan de slag met ketenregie luchtvaartsector

Als gevolg van de nieuwe Covid-19-maatregelen zijn verschillende bijeenkomsten afgelast of verplaatst.  
Tip: check de websites van de organisaties voor de meest actuele stand van zaken.

Giovanni Douven: 'Studenten Business Studies leren bij uitstek om vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk als dit te kijken.' 
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Interview

André Brasser

Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda

wo. 21 oktober

Goede Zaken TV

Interview met André Brasser van De 

Stadsgarage.

Te zien via de openbare LinkedIn-groep

 linkedin.com/company/goede-zaken

do. 5 november

Lancering PIM 2.0

Innovatief MKB – PIM, door gedeputeerde 

Ilse Zaal, via een livestream.

15.00-16.30 uur

  Aanmelden: www.pimnh.nl/events

ma. 23 november

Kastanjeborrel

Open borrel Kennemer Business 

zakennetwerk.

15.30-19.30 uur

Locatie: Vooges Centraal

  www.kennemerbusiness.nl

Ondernemers met impact gezocht

MKB Digital Workspace

Van 19 tot en met 21 november wor-
den The Impact Days georganiseerd. 
Drie dagen waarin Nederland sociaal 
ondernemerschap ontdekt, viert en 
versnelt. Tijdens inspirerende evene-
menten door het hele land worden 
alle plekken zichtbaar gemaakt waar 
gebouwd wordt aan een duurzame 
en eerlijke wereld. The Impact Days 

worden georganiseerd om het be-
wustzijn van deze nieuwe manier van 
ondernemen bij consumenten en 
professionals te vergroten. Wil jij als 
ondernemer onderdeel uitmaken van 
de routekaart van The Days 2020 in 
Haarlem? Meld je dan aan.

  degroenemug@haarlem.nl

Het programma MKB Digital Work-
space (MDW) koppelt ruim 2.000 tech-
studenten aan 750 MKB-ondernemers 
met 2 tot 50 medewerkers uit Noord-
Holland. Het streven van MDW is dat 
studenten werken aan concrete op-
lossingen die extra omzet, meer klan-
ten of minder kosten kunnen opleve-
ren. Waarbij het gaat om meer online 
zichtbaarheid, verkopen via internet 
en sneller en makkelijker boekhouden 
met digitale tools.

MDW is een initiatief van ACE (Am-
sterdam Centre for Entrepreneurship) 
in samenwerking met onder meer het 
Ministerie van Economische Zaken, 
Provincie NH, Rabobank en Innovate 
Today. Deelnemers betalen - dankzij 
een subsidieregeling - slechts €375,- 
tot €750,- voor een project. Geïnteres-
seerde ondernemers kunnen contact 
opnemen met Mike Rijkers: 

  mike@mkbdigitalworkspace.nl

UBO-register voor uiteindelijk belanghebbende
Na het passeren van de akte van op-
richting van zijn bv bleef meneer A. 
nog even zitten. ‘Zeg notaris, hoe zit 
dat nu met dat UBO-register. Moet ik 
daar nu iets mee?' Jazeker, en niet al-
leen bij de oprichting van een bv.

Laat ik het uitleggen. Sinds 27 sep-
tember 2020 is er een UBO-register. 
Met de afkorting bedoelen we de Ulti-
mate Beneficial Owner, de uiteindelijk 
belanghebbende bij een rechtsper-
soon. Het doel van het UBO-register is 
om financieel-economische crimina-
liteit tegen te gaan, zoals witwassen 
van geld, belastingontduiking, fraude 
en financiering van terrorisme. Het 
UBO-register moet inzichtelijk maken 
wie bij juridische entiteiten in Neder-
land de dienst uit maakt. Bij een bv is 
dat degene die meer dan 25% van de 
aandelen heeft of meer dan een kwart 
van het stemrecht. 

In het geval van meneer A. is hij dus 
de UBO van zijn bv en dat wordt gere-
gistreerd in het register bij de Kamer 

van Koophandel. Ook stichtingen en 
verenigingen moeten een UBO regis-
treren. De vereniging van eigenaren 
hoeft dat juist weer niet te doen. En 
een rechtspersoon kan meer dan één 
UBO hebben. 

‘Zo, juist ja en hoe gaat dat dan in zijn 
werk?’, vroeg meneer A. In dit geval 
had hij niet alleen de formulieren voor 

de inschrijving van de bv in het han-
delsregister getekend, maar ook de 
UBO-verklaring. Daarmee melden wij 
straks meneer A. eerst als UBO aan bij 
de Kamer van Koophandel en daarna 
schrijven we de opgerichte bv in.

Als meneer A. over een tijdje terug-
komt, voor de overdracht van het 
nieuwe kantoorpand aan de bv, dan 
zullen we nog een keer vragen wie de 
UBO van de bv is. Vervolgens controle-
ren we in het register of de gegevens 
die hij opgeeft actueel zijn. Mocht dat 
niet het geval zijn dan actualiseren we 
de gegevens bij de Kamer van Koop-
handel. 

Xander Stuijt

Krans Notarissen is goed op de hoogte 
van de nieuwe spelregels bij de Kamer 
van Koophandel. Als u daarover vra-
gen hebt, helpen wij u graag. Neem 
contact met ons op via: 

  notarissen@kransnotarissen.nl

Xander Stuijt


