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Vervolgonderzoek Inholland in ‘groot complex mierennest’
form enorm belangrijk, zodat niet één
partij bevoordeeld wordt. Gelukkig
merken we, ondanks de concurrentiegevoeligheid die er is, dat steeds meer
partijen de operationele noodzaak
zien van deze horizontale samenwerking.’

Op basis van een grootschalig onderzoeksproject van Hogeschool Inholland
Haarlem is er een start gemaakt met ketenregie voor vrachtvervoer van en naar
Schiphol. Als vervolg hierop gaan studenten van Business Studies aan de slag
om de gehele im- en export van vracht op de luchthaven in kaart te brengen. Ook
hier met als doel om de keten efficiënter, effectiever en duurzamer te maken.

‘Logistiek gezien is Schiphol één groot
complex mierennest, waar allerlei partijen actief zijn’, vertelt projectleider
Giovanni Douven, docent en Research
Fellow bij Inholland. ‘Het functioneert,
maar alle partijen hebben zo hun eigen belang en werken met verschillende systemen, die ook nog eens
aan uiteenlopende normen moeten
voldoen. Een simpel voorbeeld: twee
verschillende vervoerders rijden naar
Schiphol om een pakje op te halen.
Daar aangekomen wachten ze tot
ze aan de beurt zijn, soms tot wel
drie uur, en rijden vervolgens beide
met een halfvolle wagen terug. Dat
lijkt simpel op te lossen, maar in de
praktijk is het een enorme complexe
puzzel. Bij uitstek een vraagstuk voor
onze studenten, die worden opgeleid
tot logistieke professionals die in staat
zijn om logistieke uitdagingen als

deze naar IT-oplossingen te vertalen.’

De Week van de
Circulaire Economie

Gratis energie-scan voor bedrijven Waarderpolder

Deze week staat in het teken van de
circulaire economie. Door het hele
land krijgen goede voorbeelden een
podium, ontmoeten voorlopers elkaar
en krijgen starters concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag
te gaan. Er is een breed aanbod van
veelal online, gratis events, waarin alle
vraagstukken rond de circulaire economie aan bod komen.
Zoals een virtuele bijeenkomst over
financiële ondersteuning bij circulair
ondernemen, door Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland. Een online event over circulair inkopen, met
informatie over ketensamenwerking,
transparantie en innovatie. En op donderdag een digitale bijeenkomst voor
ondernemers die op Europees niveau
opereren, door Holland Circular Hotspot.
De Week van de Circulaire Economie is
een initiatief van Het Versnellingshuis.
 w
 ww.deweekvandecirculaire
economie.nl

Real time informatie
‘Op basis van onderzoek van onze
studenten is er een overkoepelende
IT-omgeving opgezet, een TruckingCDM-platform. Door daar real time
informatie te delen, sluit de planning
van de genoemde vrachtvervoerder
aan op die van de afhandelaar op
Schiphol. Zo staat er geen truck met
ronkende motoren te wachten. Bovendien hebben alle betrokken partijen
steeds in beeld waar vracht is, terwijl
anders de afhandelaar de vracht ‘kwijt’
is op het moment dat de laadklep van
de vrachtwagen dichtgaat. Zo realiseren we een enorme slag in efficiency,
maar ook in dienstverlening.’
‘De tweede fase van het onderzoek
gaat deze maand van start. Een team

Inzetten op duurzaamheid is één van
de speerpunten voor Haarlem Business Park Waarderpolder. Zo liggen
er inmiddels al bijna 16.000 zonnepanelen op bedrijfsdaken, wordt er werk
gemaakt van duurzame (deel)mobiliteit en wordt circulair bouwen en
hergebruik van grondstoffen gestimuleerd. Verder biedt Parkmanagement
Waarderpolder bedrijven gratis hulp
aan om energie te besparen.

Op dat vlak is er namelijk nog een wereld te winnen, vertelt Stan Verstraete,
adviseur duurzame gebiedsontwikkeling bij Parkmanagement. ‘De meeste
stroom wordt nog steeds opgewekt uit
fossiele energiebronnen. Het aandeel
stroom uit hernieuwbare bronnen
groeit, maar dat gaat langzaam. Waar
wel snel winst te behalen valt, is door
in te zetten op energiebesparing. Voor
de meeste bedrijven ligt daar zelfs een
verplichting vanuit de Wet Milieubeheer. Nu denk ik dat veel ondernemers
zich daar wel bewust van zijn, maar
niet altijd de tijd of de energie hebben
om uit te zoeken hoe ze dat kunnen
doen. Vanuit Parkmanagement willen

Giovanni Douven: ‘Op basis van onderzoek van onze studenten is er een overkoepelende ITomgeving opgezet, een TruckingCDM-platform. Een enorme slag in efficiency.'

van negen vierdejaarsstudenten van
Business Studies, afstudeerrichting
logistiek en finance, begint met het
in beeld brengen van de import- en
exportstromen van containers en
vrachtplaten met kapitaalgoederen.

 www.inholland.nl/onderzoek

wij bedrijven graag ondersteunen in
hun duurzaamheidsopgave en het ze
daarbij zo makkelijk mogelijk te maken om aan de slag te gaan.’
Concrete verbeterpunten
‘Om die reden starten we samen met
de gemeente Haarlem en de Omgevingsdienst IJmond een campagne
waarbij bedrijven aan de hand van
een gratis scan inzichtelijk krijgen hoe
zij energie kunnen besparen in hun
bedrijf. Denk aan de klimaatinstallatie,
isolatie, verlichting of de mogelijkheid
om zonnepanelen op het dak te leggen. In de rapportage worden concrete verbeterpunten aangegeven,
onderbouwd met cijfers van zowel
de te realiseren CO2-reductie als de
verwachte kostenbesparing. Vervolgens wordt het bedrijf een jaar ondersteund in de realisatie, bijvoorbeeld
met offerte-aanvragen, het aangeven
van subsidiemogelijkheden en door
de voortgang te monitoren.’
De gratis energiescan wordt mogelijk
gemaakt door de Omgevingsdienst
IJmond, die in deze regio handhaaft

Stan Verstraete: 'Waar snel winst te behalen valt, is door in te zetten op energiebesparing.
Vanuit Parkmanagement ondersteunen wij bedrijven in die duurzaamheidsopgave.’

op de wet Milieubeheer, en door een
subsidie vanuit de Provincie. Het gespecialiseerde bedrijf Klimaatroute
voert de scan uit. 'We kunnen maximaal 130 energiescans aanbieden
aan bedrijven uit de Waarderpolder.
De bedrijfsbezoeken gaan van start

als de Corona-maatregelen daar meer
ruimte voor bieden.' Bedrijven die
interesse hebben kunnen zich wel alvast aanmelden via
stan@waarderpolder.nl.
 www.waarderpolder.nl/duurzaam

COLOFON

AGENDA
Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda
Als gevolg van de Covid-19-maatregelen zijn verschillende bijeenkomsten afgelast of verplaatst.
Tip: check de websites van de organisaties voor de meest actuele stand van zaken.
tot za. 6 februari
Week van de circulaire economie
Met verschillende online events, in alle
branches, over circulair ondernemen in
de praktijk.
ww.deweekvandecirculaire
w
economie.nl

Met de onderzoeksresultaten wordt
het al opgezette TruckingCDM-platform verder ontwikkeld, waarna alle
betrokken partijen dit kunnen implementeren in hun eigen werkwijze.
Daarbij is de neutraliteit van het plat-

Interessant én relevant
‘Mede dankzij de positieve resultaten
zien we steeds meer partners aanhaken, denk aan luchtvrachtmaatschappijen, afhandelaars zoals Menzies en
dnata maar ook grote vrachtvervoerders zoals UPS en CEVA Logistics. Ook
de ondernemersorganisatie Transport
en Logistiek Nederland en ACN zijn
betrokken. De gehele Topsector Logistiek volgt het innovatieve project op
de voet. En voor onze studenten is dit
natuurlijk een waanzinnig interessant
én relevant project in het hart van het
logistieke werkveld, met bovendien
een enorme positieve en duurzame
impact op de hele logistieke keten op
en om Schiphol.’

di. 2 februari
Financiering circulair ondernemen
Virtuele bijeenkomst over financiële
ondersteuning bij circulair ondernemen,
door RoV.
10.00-13.00 uur
ww.rov.nl/evenementen
w

do. 4 februari
NetwerkenWerkt!
Online bijeenkomst, netwerk voor HRprofessionals uit Zuid-Kennemerland en
IJmond.
10.00-11.30 uur
ww.wspzkij.nl
w
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