Blauwdruk Whitelabel Stadshub
Oktober 2019

Voorwoord
Utrecht is een mooie provincie, maar we zien ook dat het steeds
drukker wordt in de binnensteden van Amersfoort en Utrecht. Om
wonen, werken en recreëren in de binnensteden zo aangenaam
mogelijk te houden, hebben de gemeenten Utrecht en Amersfoort en
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2018 de Green Deal
Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) ondertekend.
Het doel van deze Green Deal is het stimuleren van een duurzame
bevoorrading van bedrijven in de binnensteden. Dit proberen we o.a.
te bereiken via stadshubs. Het beleveren van de binnenstad via een
stadshub draagt niet alleen bij aan de bereikbaarheid van een stad,
maar ook aan de luchtkwaliteit en leefbaarheid. Als eerste stap is hier
vanuit Goedopweg een blauwdruk voor een whitelabel stadshub
ontwikkeld, die we bij deze met trots aan u presenteren. We hopen dat
de blauwdruk ook voor andere gemeenten bruikbaar is, zodat we met
z’n allen zoveel mogelijk kunnen profiteren van deze ontwikkeling. Ook
in de toekomst blijven we graag onze ervaringen met u delen.

In Goedopweg werken de provincie Utrecht,
de gemeentes Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen aan een goede
bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht.

Esther de Lange
Programmamanager Goedopweg
Regionale uitvoeringsorganisatie
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Het logistieke team van Goedopweg onderzoekt slimme en
duurzame oplossingen voor de logistiek van bouwmaterialen en
belevering van ondernemers in de binnenstad
Ook als ondernemer kun je bijdragen aan een duurzame
provincie Utrecht, neem contact op met onze logistiek makelaar
om te sparren over slimmere, goedkopere of duurzamere
logistiek
https://goedopweg.nl/logistiek
logistiek@goedopweg.nl

3

Inhoudsopgave
▪

Achtergrond en introductie van opdracht

▪

Sectie 1: Generieke blauwdruk

− Framework blauwdruk
−
▪

▪

Whitelabel stadshub blauwdruk

Sectie 2: Plan van Aanpak pilot
−

Gedetailleerd Plan van Aanpak

−

Overwegingen overheid

Appendices
−

Analyse bestaande stadshub initiatieven

−

Verklarende woordenlijst

−

Bronnen en interviews

4

Goedopweg ontwikkelt een blauwdruk voor een whitelabel
stadshub om Zero Emissie stadslogistiek te realiseren
Achtergrond

▪ Het Ministerie van IenW heeft middelen vrijgemaakt voor
gemeentes om in 2019 stappen te zetten naar Zero Emissie
Stadslogistiek in 2025 (Green deal ZES), om bij te dragen aan de
klimaatdoelstellingen
▪ Stadshubs die logistieke goederenstromen samenvoegen, dragen
bij aan deze doelstellingen:
1. De consolidatie van goederenstromen vermindert het aantal
transportbewegingen in de binnenstad
2. Vanuit de stadshub zullen enkel Zero Emissie voertuigen
gebruikt worden om de binnenstad te beleveren
▪ Naast Zero Emissie Stadslogistiek draagt de stadshub bij aan een
meer leefbare stad door het inzetten van kleinere en stillere
voertuigen

Stadshub principe

Doelstelling

Goederen worden de naar de binnenstad
vervoerd via de stadshub, waar ze overgeslagen
worden op Zero Emissie voertuigen

Het creëren van een generieke
blauwdruk voor een stadshub

Leveranciers

1.

Het ontwikkelen van een generieke
blauwdruk op het hoogste
abstractieniveau, toepasbaar voor
elke gemeente

2.

Het uitwerken van een plan van
aanpak om de abstracte beschrijving
van een hub door te vertalen in een
daadwerkelijke pilot

Stadshub

▪ Omdat de behoefte naar stadshubs aanwezig is bij meerdere
gemeentes, ontwikkelt Goedopweg een generieke blauwdruk.
Deze blauwdruk zal worden gebruikt bij het uitrollen van een
pilot stadshub en is toepasbaar in iedere gemeente
Ontvangers in de binnenstad
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Het ontwikkelen van de blauwdruk is de eerste stap in
een traject om stadsdistributie via stadshubs te realiseren

Resultaten

Belangrijkste vragen

Scope van project
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Ontwerpen van generieke blauwdruk stadshub
(Huidig project)

Ontwerpen, realiseren & uitvoeren van pilot

Opschalen & Verbeteren van pilot
(Optioneel)

1.
2.
3.

Hoe ziet een generieke whitelabel stadshub
eruit die ondernemers in de binnenstad
belevert?
Wat zijn de uitdagingen en succesfactoren die
bestaande initiatieven tegenkomen?
Hoe staan binnenstadondernemers tegenover
de blauwdruk van de whitelabel stadshub?

▪ Een generieke blauwdruk op het hoogste
abstractieniveau, toepasbaar voor elke locatie
▪ Een plan van aanpak voor een doorvertaling
naar een daadwerkelijke pilot (Fase 2)

4.
5.

6.

Welke derde partijen (ontvangers, leveranciers,
logistiek dienstverleners) worden aangehaakt
gedurende de pilot?
Hoe ziet het ontwerp van de pilot stadshub er
uit in de specifieke situatie?
Hoe wordt succes gemeten en wanneer is de
pilot succesvol?

▪ Gecommitteerde stakeholders die deelnemen
aan de pilot
▪ Een operationele stadshub, inclusief de
infrastructuur voor stadsdistributie
▪ Evaluatie van pilot periode en een bijbehorende
plan van aanpak voor een eventuele vervolgfase

Definiëren gedurende Fase 2

Definiëren gedurende Fase 2

De huidige opdracht is beperkt tot Fase 1, maar zal als onderdeel hiervan een plan van aanpak schrijven voor Fase 2
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In deze fase is een generieke blauwdruk van een stadshub
ontwikkeld en een plan van aanpak voor een pilot
Leeswijzer
Resultaat
Generieke
blauwdruk stadshub
Sectie 1

Plan van Aanpak
pilot
Sectie 2

Definitie

Doel

Leeswijzer

Een generieke beschrijving
van een stadshub op het
allerhoogste
abstractieniveau

De blauwdruk beschrijft aan welke factoren
gedacht moet worden bij het opzetten van
een nieuwe stadshub of het verbeteren van
een bestaande stadshub. De blauwdruk is
generiek toepasbaar voor elke gemeente en
daarom is elke vorm van specifiek detail
buiten scope

Framework blauwdruk:
Beschrijft de functie van de stadshub, de beoogde doelgroep en
scope van goederenstromen
Whitelabel stadshub blauwdruk:
Geeft randvoorwaarden en factoren waaraan gedacht moet worden
met betrekking tot het proces, gebouw, organisatiestructuur,
technologie en facilitair beheer

Een stappenplan om de
generieke blauwdruk door
te vertalen naar een
daadwerkelijke pilot

Het plan van aanpak beschrijft het uit te
voeren traject om te komen tot een
operationele pilot stadshub en hoe de
blauwdruk hierbij gebruikt kan worden

Plan van aanpak
Bevat een stappenplan om de generieke blauwdruk door te vertalen
naar een daadwerkelijke pilot. Hierbij wordt uitgegaan dat een derde
partij aangehaakt wordt om de operatie tijdens de pilot uit te voeren
Overwegingen overheid
Beschrijft de manieren waarmee een gemeente stadshub initiatieven
kan steunen
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De generieke blauwdruk beschrijft een overslag punt naar
Zero Emissie vervoer voor leveringen in de binnenstad
Generieke blauwdruk samenvatting
Vanwege het hoge aantal horecabedrijven en retailers in de binnenstad focust de blauwdruk op deze
ontvangers. Hieruit volgen de logistieke stromen die hieronder beschreven staan. De blauwdruk beschrijft
alle facetten waarmee rekening gehouden moet worden bij het opzetten van een stadshub, of voor het
verbeteren van een bestaande hub
Horeca gelegenheden &
Retailers
Stadshub

Logistieke stromen
▪ Regulier, zoals non-food Retail en facilitaire producten
▪ Verse producten waarvan een deel gekoeld moet zijn
(bijv. vlees), maar ook een deel juist niet (bijv. bananen)
▪ Bevroren producten
▪ Retourstromen van emballage en afval

Blauwdruk
Binnenstad

Als hoofddoel dient de stadshub als overslagpunt om van
vrachtvervoer naar Zero Emissie vervoer voor leveringen
aan ondernemers in de binnenstad

1. Procesbeschrijving

2. Gebouw

4. Ondersteunende
technologie

3. Organisatiestructuur

5. Services
& Facility
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De stadshub dient als overslagpunt naar duurzaam
vervoer voor ondernemers in de binnenstad

Functie

Randvoorwaarden

▪ Als hoofddoel dient de stadshub als overslagpunt van
vrachtvervoer naar Zero Emissie vervoer, zoals bijvoorbeeld
elektrische vrachtwagens of cargo bikes

▪ De stadshub moet zich buiten de Zero Emissie zone
bevinden en gemakkelijk te bereiken zijn voor leveranciers,
bijvoorbeeld door zich vlak bij een snelweg afrit te bevinden

▪ In deze blauwdruk wordt uitgegaan dat ontvangers van de
stadshub bestaan uit retailers en horeca die zich bevinden in
de Zero Emissie Zone

▪ De stadshub moet zich dicht bij de Zero Emissie zone
bevinden om ontvangers in de binnenstad snel te kunnen
bedienen . Hiervoor is het ook belangrijk dat de overslag
van goederen snel en efficiënt kan gebeuren om de
propositie richting ontvangers aantrekkelijk te maken

▪ Optioneel, vervult de stadshub een functie als opslagpunt
voor zijn leveranciers of ontvangers en verwerkt het de
terugwaardse stroom van retouren, afval en emballage om
het transportproces verder te optimaliseren

▪ De stadshub is “whitelabel”, wat betekent dat iedere partij
gebruik mag maken van de diensten
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Een stadshub brengt uitdagingen voor de logistieke keten,
vanaf leverancier tot ontvanger, en voor de overheid
Stakeholders voor stadshub
Leverancier

Stadshub

Ontvangers binnenstad

Uitdagingen
▪ Wat zijn de financiële
consequenties van het toevoegen
van een schakel in de keten?

Vervoerder

Last mile distributeur
Logistieke stakeholders
▪ De stadshub en last mile distributeur (mogelijk dezelfde partij) worden toegevoegd aan de logistieke keten, de
kosten van deze partij(en) moeten ergens anders in de keten opgebracht worden
▪ De stadshub bedient zowel de aanleverende partij (leverancier of vervoerder) als de ontvangende partij, het is
afhankelijk van het business model van de stadshub wie de betalende partij is

Overheid
▪ Heeft een faciliterende rol in het verbeteren van stadslogistiek door het verbinden van ondernemers
met elkaar en het ontwikkelen van beleid
▪ Ontwikkelt beleid door middel van reguleren (bijv. milieuzones of aslastbeperkingen) of stimuleren (bijv.
subsidie op groene voertuigen of het toestaan gebruik busbaan)

▪ Hoe kan dezelfde levertijd en
kwaliteit gegarandeerd worden
aan ontvangers?
▪ Wie is aansprakelijk als er
problemen zijn, bijvoorbeeld in
kwaliteit van de geleverde
goederen?
▪ Hoe kan de overheid een
faciliterende rol innemen, zonder
de markt te beïnvloeden op een
ongewenste manier?
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Vanwege het hoge aantal horecabedrijven en retailers in
de binnenstad focust de blauwdruk op deze ontvangers
Profiel ontvangers binnenstad
Retailer

Horeca

▪ Retail ketens
▪ Zelfstandige retail winkel

▪ Hotels, restaurants en cafés
▪ Vers gespecialiseerde detailhandel

Eigenschappen goederenstroom:

Eigenschappen goederenstroom:

▪ Veel Less Than Truckload (LTL) leveringen, met hoge frequentie
▪ Meerdere ontvangers per voertuig, vaak voldoende ontvangers voor volle
wagen

▪ Veel Less Than Truckload (LTL) leveringen, met hoge frequentie
▪ Meerdere ontvangers per voertuig, niet altijd voldoende ontvangers voor volle
wagen wat leidt tot een lage beladingsgraad
▪ Verse en bevroren goederenstromen
▪ Groot aantal verschillende leveranciers

Uitdagingen:
▪ De logistiek van leveringen erg beperkt door venstertijden van gemeentes.
Wagens worden hierdoor mogelijk niet volgeladen omdat de venstertijden niet
groot genoeg zijn om een volle wagen te lossen
▪ De beperking in maximale omvang en gewicht van voertuigen in de binnenstad
heeft een negatief effect op de consolidatie van transport
▪ Winkelvloer oppervlakte moet gemaximaliseerd worden, waardoor weinig
voorraad in de winkel ligt wat leidt tot veel leveringen vanuit een centraal DC

Uitdagingen:
▪ Groot vertrouwen tussen leverancier en ontvanger
▪ Kwaliteit van (verse) producten en levertijd staat voorop voor horeca
ondernemer
▪ Nauwelijks enige consolidatie van goederenstromen door een gebrek aan focus
op logistiek

Bron: Eindrapportage Onderzoek Stadslogistiek Centrum Utrecht (TNO), 2015

13

Ondanks de logistieke uitdagingen, zien de ontvangers
vooral obstakels om via een stadshub beleverd te worden
Uitkomsten interviews ontvangers binnenstad
Retailer

Horeca

▪ Retail ketens
▪ Zelfstandige retail winkel

▪ Hotels, restaurants en cafés
▪ Vers gespecialiseerde detailhandel

Obstakels:

Obstakels:

▪ De algemene verwachting dat leveren via een hub leidt tot additionele kosten
en een langere levertijd
▪ De bezorgdheid dat er onduidelijkheid is over aansprakelijkheid bij issues, en
dat de ontvanger moeite moet doen om dit op te lossen
▪ Geld is al geïnvesteerd in eigen logistiek netwerk, waardoor het leveren via een
hub minder aantrekkelijk is
▪ Een deel van de leveringen wordt door pakketdiensten geleverd, die al hubs
aan de rand van de stad hebben, en relatief efficiënt beleveren

▪ De algemene verwachting dat leveren via een hub leidt tot additionele kosten
en een langere levertijd
▪ De bezorgdheid dat er onduidelijkheid is over aansprakelijkheid bij issues, en
dat de ontvanger moeite moet doen om dit op te lossen
▪ Vertrouwensband tussen huidige bezorger en ontvanger, waar bezorger soms
zelfs sleutel van het pand heeft. Deze zal opnieuw opgebouwd moeten worden
▪ Verwachting dat in 2025 oplossingen in de markt zijn om huidige proces te
faciliteren, zoals bijvoorbeeld elektrische vrachtwagens
▪ Als de stadshub geen vers voedsel levert, is het niet interessant voor horeca

Kansen:
▪ Invoering (en handhaving) van aslastbeperking zou ondernemers dwingen om
hun logistieke proces anders in te richten
▪ Belevering via een logistiek dienstverlener die zich relatief ver van de stad
bevindt

Kansen:
▪ Invoering (en handhaving) van aslastbeperking zou ondernemers dwingen om
hun logistieke proces anders in te richten
▪ Bundelen van kleine leveranciers die apart aanleveren

Bron: Interviews binnenstadondernemers Utrecht & Amersfoort
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De verschillen in goederenstromen van horecabedrijven
en retailers beïnvloeden het ontwerp van de stadshub
Eigenschappen goederenstromen
Goederenstromen

Voorbeelden:

Randvoorwaarden (excerpt):

Reguliere &
Facilitaire items

▪ Non-food retail
▪ DKW voedsel
▪ Facilitaire goederen

▪ -

▪ Horeca
▪ Food retail

▪ Gekoelde opslag en transport beschikbaar
▪ Hoge eisen aan voedselveiligheid (naleven van HACCP standaarden)

▪ Bevroren snacks, vlees of fruit
voor horecabedrijven
▪ Bevroren goederen retail

▪ Bevroren opslag en transport beschikbaar
▪ Hoge eisen aan voedselveiligheid (naleven van HACCP standaarden)

▪ Hangende mode

▪ Voertuigen en opslag moet geschikt zijn voor kledingrekken

Hoog risico items
(High value)

▪ Electronica
▪ Juwelen

▪ Hoge beveiligingseisen aan gebouw en voertuigen
▪ Hoge verzekeringskosten

Gevaarlijke stoffen

▪ Parfum
▪ Schoonmaakmiddelen

▪ Naleven wet en regelgeving rondom chet opslaan van ADR producten
▪ Hoge verzekeringskosten

Verse (gekoelde)
items

Bevroren items

Gekozen
focus

Hangende items

De goederenstromen van reguliere, verse items en bevroren items zitten in scope van deze blauwdruk, dit betekent
dat in de blauwdruk rekening houdt met de randvoorwaarden die horen bij deze goederenstromen

15

De blauwdruk van de whitelabel stadshub volgt uit de
gekozen ontvangers en bijbehorende goederenstromen
Stadshub blauwdruk
Horeca gelegenheden &
Retailers

1. Procesbeschrijving

Logistieke stromen
▪ Regulier, zoals non-food reatail en facilitaire producten
▪ Verse producten die geconditioneerd opgeslagen en
vervoerd moeten worden
▪ Bevroren producten
▪ Retouren van emballage en afvalstromen

Uitdagingen
▪ Veel leveringen uit centraal distributiecentrum nodig
door beperkte voorraadcapaciteit
▪ Venstertijden zijn hinderlijk als een vrachtwagen veel
stops heeft met een lange lostijd
▪ Veel verschillende vervoerders met weinig consolidatie

2. Gebouw

4. Ondersteunende technologie

3. Organisatiestructuur

5. Services & Facility
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Whitelabel stadshub blauwdruk
1. Procesbeschrijving
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Primair dient een stadshub als overslag punt, maar optioneel
ook als een punt voor opslag en verwerking van retouren
Fysieke stadshub proces
Primair proces

Het transport vanaf de leverancier tot
aankomst bij de stadshub

Het direct overslaan van diverse
modaliteiten naar Zero Emissie
voertuigen

Het indelen en afstemmen van
uitgaande orders en beschikbare
voertuigen

Het inpakken van bijeenverzamelde
orders tot een uitgaande lading

Overslag

Inbound
Transport

Ontvangst

Consolideren

Optioneel proces

Dispatching

Opslag

Outbound
Transport

Retour

Het uitladen, controleren
en sorteren van goederen

Het opslaan van goederen voor
langere termijn

De retourlogistiek van
producten, afval en embalage

Het transport vanaf de
stadshub tot aankomst bij de
ontvangende partij

Deze procesbeschrijving een stadshub proces moet verder gespecifieerd worden voor iedere unieke situatie
Deze blauwdruk geeft de meest belangrijke zaken waar aan gedacht moet worden bij het ontwerpen van een stadshub
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Inbound Transport
Inbound Transport

Overslag

Ontvangst

Consolideren

Outbound
Transport

Dispatching

Opslag
Retour

PROCESBESCHRIJVING

Voertuig arriveert
bij stadshub

Voertuig krijgt
inbound dock
toegewezen

Chauffeur
betreedt hub en
meldt zich

SPECIFIEKE KENMERKEN ONTVANGERS
Vracht wordt
uitgeladen op
inbound area

▪ Horecabedrijven hebben een groot
aantal leveranciers, met verschillende
typen voertuigen
▪ Ondernemingen worden beleverd in
verschillende typen ladingdragers

Voertuig verlaat
de stadshub

RANDVOORWAARDEN
▪

▪
▪

▪

De stadshub moet zich buiten een Zero Emissie zone bevinden, het hoofddoel van de stadshub is immers om vracht over
te slaan van een zware vrachtwagen naar duurzame vormen van transport. De stadshub moet gemakkelijk bereikbaar zijn
vanaf de snelweg en ook goed te bereiken zijn voor grote vrachtwagens. Dit type locatie komt typisch overeen met een
bedrijventerrein
Er moet een communicatieproces met leveranciers ingericht zijn zodat de stadshub bekend is met inkomende vracht. De
stadshub heeft dit nodig om zijn resources te plannen. Deze communicatie kan ondersteund worden door een IT-systeem
De whitelabel hub is toegankelijk voor alle partijen, en daarom moeten zoveel mogelijk leveranciers gebruik kunnen
maken van de stadshub:
−
Wegtransport: De stadshub moet de mogelijkheid aan zowel grote vrachtwagens als kleinere wagens geven om te
lossen
−
Andere modaliteiten: In het ontwerp van een hub kan rekening gehouden worden met andere modaliteiten.
Afhankelijk van de locatie van de stadshub is het interessant gebruik te maken van water- of treintransport
Er moeten afspraken gemaakt worden met leveranciers over de verschillende transporteenheden (pallets, rolcontainers,
etc.) die verwerkt worden. Voor efficiëntie in het ontvangst- en emballageproces is het aangeraden deze ladingdragers te
harmoniseren

SCOPE

Inbound transportvoertuigen

Vrachtwagen

Bakwagen

Bestelwagen

Inbound transporteenheden

Pallet

Rolcontainer

Krat

Pakket
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Ontvangst
Inbound Transport

Overslag

Ontvangst

Consolideren

Outbound
Transport

Dispatching

Opslag
Retour

PROCESBESCHRIJVING

Controleren van
uitgeladen vracht

Registreren van
vracht

Bepalen
bestemming
van vracht

SPECIFIEKE KENMERKEN ONTVANGERS

Omstapelen van
vracht

▪ Kwaliteitscontrole voor voedsel is van
groot belang
▪ Ontvangers vrezen onduidelijkheid in
wie aansprakelijk is bij problemen

Vervoeren naar
overslag gebied
Vervoeren naar
opslag gebied

SCOPE

RANDVOORWAARDEN
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Regels rondom het type goederen moeten duidelijk worden gecommuniceerd tussen ontvangers, leveranciers en de
stadshub. Deze partijen moeten hun bestel- en leverproces hierop afstemmen
Het noodzakelijk dat vracht gecontroleerd wordt op kwaliteit, compleetheid en andere gedefinieerde regels omdat vanaf
dit punt de stadshub verantwoordelijk is voor de goederen. Voor verse en bevroren goederen betekent dit onder andere
dat de condities waarin de goederen ontvangen worden moeten worden vastgelegd
Er moet een exceptieproces gedefinieerd worden voor goederen die niet aan de gedefinieerde regels voldoen
Er wordt geregistreerd welke goederen worden ontvangen en dit wordt naar de bijbehorende ontvanger en leverancier
gecommuniceerd. Voor efficiëntie is hiervoor een ondersteunend IT systeem nodig
Er moet worden bepaald of de goederen bestemd zijn voor overslag of voor opslag en er moet worden bepaald of ze in
een geconditioneerde ruimte geplaatst moeten worden
Er moeten afspraken met leveranciers gemaakt worden over het bundelen van goederen. Als leveranciers toegestaan zijn
om goederen van verschillende ontvangers te bundelen op een ladingdrager, moeten deze omgestapeld worden.
Na het uitladen van vracht wordt eventuele opgehaalde emballage weer afgegeven aan de leverancier

Goederenstromen

Ruglier &
Facilitair

Vers

Bevroren

21

Overslag
Inbound Transport

Overslag

Ontvangst

Consolideren

Outbound
Transport

Dispatching

Opslag
Retour

PROCESBESCHRIJVING

Wegleggen vracht
op locatie

Registreren
locatie bij
vracht

Genereren
pickorder

SPECIFIEKE KENMERKEN ONTVANGERS

Picken van
goederen

▪ Voor ondernemers is levertijd een erg
belangrijke succesfactor, terwijl
ondernemers verwachten dat de
levertijden langer worden bij gebruik
van stadshubs

Vervoeren naar
consolidatie
area

SCOPE

RANDVOORWAARDEN
▪
▪
▪
▪

Bij de ontvangst wordt bepaald of de goederen in een geconditioneerde ruimte (gekoeld of bevroren) geplaatst
moeten worden, deze goederen worden hier direct heen gebracht
Items moeten geregistreerd worden zodat deze items kunnen worden gepland voor de stadsdistributie
In het overslag proces worden items zo nodig overgestapeld naar rolcontainers of kratten zodat deze verwerkt
kunnen worden in het outbound proces
Een belangrijk doel van het overslag proces dat items zo kort mogelijk aanwezig zijn in de stadshub, dit is ook
noodzakelijk voor tevredenheid van de ontvangers. Alle vracht uit het overslag gebied moet aan het eind van de dag
de deur uit zijn

Eenheden overslag

Pallet
opslag

Rolcontainer
opslag

Shelving
opslag

Condities overslaggebied

Reguliere
opslag

Gekoelde
opslag

Bevroren
opslag
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Opslag
Inbound Transport

Overslag

Ontvangst

Consolideren

Outbound
Transport

Dispatching

Opslag
Retour

PROCESBESCHRIJVING
Toewijzen
opslaglocatie
aan vracht

Omstapelen
vracht

Wegleggen
vracht op
locatie

Genereren
pickorder met
locatie(s)

SPECIFIEKE KENMERKEN ONTVANGERS

Picken van
vracht

▪ Opslagruimte in de binnenstad is duur
voor retailers

Vervoeren
naar
consolidatie
area

SCOPE

RANDVOORWAARDEN
▪
▪

▪
▪
▪

Bij de ontvangst wordt bepaald of de goederen in een geconditioneerde ruimte (gekoeld of bevroren) geplaatst
moeten worden, deze goederen worden hier direct heen gebracht
Bij de ontvangst wordt bepaald in welke opslag eenheid de goederen worden opgeslagen (pallets, rolcontainers,
stuks), dit is nodig om de opslaglocatie te bepalen. Afhankelijk van de inkomende transporteenheid, moet de vracht
omgestapeld worden
Er moeten afspraken met de ontvangende partijen gemaakt worden over de verantwoordelijkheden van
voorraadbeheer en er moet een stock control proces gedefinieerd zijn
Er moet een proces gedefinieerd worden hoe met de opslag van houdbare goederen omgegaan wordt, inclusief een
proces voor de verwerking van goederen die over de datum zijn
Op basis van inkomende orders worden pickorders gegenereerd, hierbij wordt rekening gehouden met de locatie van
de items in het opslaggebied

Opslag Eenheden

Pallet
opslag

Rolcontainer
opslag

Shelving
opslag

Opslag Condities

Reguliere
opslag

Gekoelde
opslag

Bevroren
opslag
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Het combineren van op- en overslag met meerdere typen
goederenstromen en ladingdragers leidt tot complexiteit
Opslagstrategie

Geen
condities

Reguliere & Facilitaire goederen









Verse goederen





Goederenstromen

Bevroren goederen



Vries

Vries

Opslag

Gekoeld

▪ Voor alle goederen die via de stadshub geleverd worden moet
bepaald worden:
− Of ze bestemd zijn voor overslag of opslag
− Of ze in een geconditioneerde ruimte moeten staan
− In welke eenheid ze weggezet worden
▪ De tabel hiernaast laat de mogelijkheden zien waarin goederen
weggezet kunnen worden voor op- of overslag. De aangeraden en
optionele keuzes zijn indicatief, deze kunnen alleen in een specifieke
situatie bepaald worden
▪ Het aanbieden van al deze mogelijkheden brengt veel flexibiliteit
voor ontvangers en leveranciers, maar compliceert het proces. Het
standaardiseren van ladingdragers leidt tot minder complexiteit
▪ De complexiteit kan ook gereduceerd worden door het verkleinen
van de scope (van de goederenstromen of het optionele opslag
proces)

Overslag

Geen
condities

Opslag

Gekoeld

Processtroom en
opslagcondities

Overslag







Eenheid
Pallet opslag













Rolcontainers













Shelving (Stuks of kratten)













 Aangeraden

 Optioneel

Het standaardiseren van ladingdragers of het verkleinen van de scope reduceert complexiteit binnen het proces
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Consolideren en dispatching
Inbound Transport

Overslag

Ontvangst

Consolideren

Outbound
Transport

Dispatching

Opslag
Retour

PROCESBESCHRIJVING

Alloceren order aan
rit en voertuig

Sorteren &
consolideren op
orders

Inpakken order

SPECIFIEKE KENMERKEN ONTVANGERS

Sorteren op
ritten

▪ De planning van leveringen zijn
beperkt door levervensters vanuit
gemeente en ontvanger
▪ De uitgaande ladingdragers moeten bij
het proces van ontvangers aansluiten

Inladen vracht
in outbound
voertuig

SCOPE

RANDVOORWAARDEN
▪
▪

▪
▪

▪

Voor het inpakproces moet bepaald worden met welk voertuig en bijbehorende ladingdrager orders worden gebracht.
Dit hangt af van de grootte van de order, afstand tot de ontvanger en typen voertuigen
Bij het plannen van ritten moet rekening gehouden worden met de venstertijden in de desbetreffende gemeente en
gewenste levertijden van de ontvanger. Omdat de stadshub met ZE voertuigen distribueert, zijn venstertijden mogelijk
meer flexibel dan bij distributie met conventionele voertuigen.
Als de distributeur een externe partij is, dan moeten afspraken gemaakt worden over de verantwoordelijkheid voor de
planning van ritten
Voor het inpakproces moeten uitgaande goederen gesorteerd en geconsolideerd worden in de gevallen dat:
− Een order van een ontvanger is verdeeld over meerdere pickorders en/of ladingen uit het overslag proces
− Een pickorder bestaat uit verschillende orders van ontvangers
De verschillende orders die in hetzelfde voertuig worden vervoerd moeten samengebracht worden bij outbound buffers,
zodat deze ingeladen kunnen worden. Het inlaadproces moet aansluiten bij de gebruikte ladingdragers en voertuigen

Outbound transporteenheden

Pallet

Rolcontainer

Krat / Pakket
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Outbound Transport
Inbound Transport

Overslag

Ontvangst

Consolideren

Outbound
Transport

Dispatching

Opslag
Retour

PROCESBESCHRIJVING

Aankomen bij
stadshub

Opladen voertuig

Inladen vracht

SPECIFIEKE KENMERKEN ONTVANGERS

Transport naar
ontvanger

▪ Gekoelde en bevroren producten
moeten koel blijven gedurende het
transport

Vracht uitladen

SCOPE

RANDVOORWAARDEN
▪

▪

▪

▪

Het is voor de stadshub noodzaak om de afstand tot de ontvangers te beperken, dus bijvoorbeeld door de stadshub vlak
bij de rand van de ZE zone te plaatsen. In combinatie met de eisen voor inbound transport, is te denken aan een
bedrijventerrein dat zich enkele kilometers van de binnenstad bevindt
Er is belangrijk dat een goede infrastructuur naar de binnenstad aanwezig is die aansluit bij de voertuigen die de hub
verlaten, bijvoorbeeld een goede verbinding voor elektrische wagens of een (snel)fietsroute voor cargobikes. Als de
locatie en ontvangers het toelaten, zou er zelfs gedacht kunnen worden aan een route over het water voor een ZE boot
Er moeten voldoende elektrische voertuigen zijn en er moet voldoende laadinfrastructuur zijn om de capaciteit van
voertuigen optimaal te benutten. Het gebruik van meerdere snelladers vraagt veel capaciteit van het elektrisch net, deze
moet ook voldoende zijn
De voertuigen moeten afgestemd zijn op het transport van gekoelde en bevroren goederen. Hierin moet een afweging
gemaakt worden tussen het vervoeren met een koel- of vriesvoertuig (geconditioneerd voertuig) of het vervoeren van
gekoelde goederen met normale voertuigen maar in temperatuur vaste boxen (tempex box)

Outbound ZE transportvoertuigen

Bakwagen

Bus

Licht elektrisch
voertuig

Cargobike

Geconditioneerd transport

Geconditioneerd
voertuig

Tempex
boxen
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De keuze in voertuigen moet aansluiten bij het outbound
proces van de stadshub en het proces van de ontvanger
Beschikbare Zero Emissie voertuigen
Outbound transport

Zero Emissie voertuigen
Cargobike

Eigenschappen

▪
▪
▪

Licht elektrisch voertuig

Eigenschappen

▪
▪
▪

Elektrische bus

Korte tot middellange afstanden
B-Rijbewijs nodig
Kleine leveringen

Eigenschappen

▪
▪
▪

Elektrische bakwagen

Korte afstanden en autoluwe gebieden
Geen rijbewijs nodig
Kleine leveringen

Korte tot middellange afstanden
B-Rijbewijs nodig
Kleine tot middelgrote leveringen

Gekoeld transport
Geschikte transporteenheden

▪
▪
Krat / Pakket

▪
Krat / Pakket

Geschikte transporteenheden

▪
Krat / Pakket

▪

Rolcontainer

Eigenschappen

Geschikte transporteenheden

▪
▪
▪

Krat / Pakket

Middellange afstanden
C-Rijbewijs nodig
Middel tot grote leveringen

▪

Geschikte transporteenheden

Tempex boxen met koelelement
Initiële investering: €50 per box
Extra handling kosten door het in- en
uitpakken van boxen
Flexibiliteit in het combineren van
gekoeld en niet gekoeld transport
Limitaties bij lange ritten en warm
weer

Rolcontainer

Geconditioneerd voertuig
Initiële investering €10K-€20K
bovenop normaal voertuig
Flexibiliteit in ladingdragers die
gebruikt kunnen worden

Pallet

Bij de keuze in voertuigen moet gekeken worden naar transporteenheden en de bestemming van aflevering
De aanschaf van geconditioneerde voertuigen is rendabel bij grote volumes van geconditioneerde goederen
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Retour
Inbound Transport

Overslag

Ontvangst

Consolideren

Outbound
Transport

Dispatching

Opslag
Retour

PROCESBESCHRIJVING

Plan ophaal locaties

Ophalen
retourvracht in
binnenstad

Uitladen
retourvracht in
stadshub

SPECIFIEKE KENMERKEN ONTVANGERS

Scheiden van
retourstromen

Verwerken van
retourstromen

SCOPE

RANDVOORWAARDEN
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Omdat het ophalen van retouren en het afleveren van goederen gecombineerd wordt in ritten, moet de planning hiervan
ook gecombineerd gedaan worden
Het proces om retourstromen op te halen moet zo worden ontworpen dat bij een volgende stop het uitladen van
goederen zo min mogelijk wordt gehinderd
Er moeten regels gecreëerd worden rondom de hoeveelheid retour items dat meegenomen mag worden, bijvoorbeeld
dat er nooit meer mee teruggenomen mag worden dan er afgeleverd is
Met ontvanger in de binnenstad en leveranciers moet worden afgesproken dat de stadshub geen eigenaar is van de
emballagestromen, dit voorkomt het bijkomende financiële proces. Er dient wel een proces opgezet te worden om de
retourstroom van emballage te registreren, hiervoor is een IT-systeem nodig ter ondersteuning. Dit systeem registreert
wanneer emballage wordt opgehaald en wanneer het wordt afgegeven wordt aan een leverancier
Voor de verwerking van afvalstromen moet het juiste materieel aanwezig zijn, bijvoorbeeld voor karton en plastic moet
een balenpers aanwezig zijn
Er moet een exceptieproces gedefiniëerd worden voor producten die niet worden geaccepteerd door de ontvanger,
bijvoorbeeld omdat ze tijdens transport kapot zijn gegaan. De kwaliteitscontrole bij het ontvangstproces moet een
discussie rondom aansprakelijkheid tussen leverancier en stadshub voorkomen

Retourstromen: Emballage

Pallet

Rolcontainer

Krat / Pakket

Flessen &
Bierkratten

Retourstromen: Afvalstromen

Karton

Plastic

Glas
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De scope van retourstromen wordt beperkt tot emballage
en schone afvalstromen
Retourstromen
Retour

Retourstroom

Binnen scope

Eigenschappen

Emballage

▪ Ladingdragers en verpakkingsmateriaal en van goederen die geleverd worden
door de stadshub
▪ Emballage heeft een financiële waarde, daarom moet deze stroom nauwkeurig
worden geregistreerd. Van ladingdragers die eigendom zijn van de stadshub moet
bijgehouden worden waar deze zich bevinden

Afvalstromen

▪ De stadshub verwerkt alleen de schone afvalstromen, ontvangers willen niet dat
GFT- en restafval vervoerd wordt in dezelfde voertuigen als hun goederen. Voor
voedsel is dit vaak ook niet toegestaan volgens HACCP standaarden
▪ Mogelijk hebben ondernemers contracten met afnemers van afval, deze situatie
moet worden geanalyseerd voordat deze in scope worden genomen

Pallet Rolcontainer

Karton

Plastic

Krat

Glas

Flessen

▪ Producten worden teruggestuurd door ondernemers, omdat ze niet aan de
gewenste standaard voldoen
▪ Deze stroom is zo klein dat deze niet in de blauwdruk worden opgenomen, maar
er moet wel een exceptieproces aanwezig zijn voor deze retourstroom
Producten

Het ophalen van emballage en schone afvalstromen is relatief gemakkelijk te combineren met de stadsdistributie
Voor emballage is het belangrijk om de financiële en informatiestroom in kaart te brengen
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Het verwerken van verse en bevroren goederen brengt
extra investerings- en handlingkosten met zich mee
Implicaties scope goederenstroom

Anders

Process

Impact op complexiteit
Ontvangst

▪ Aangescherpte eisen in het controleren van kwaliteit & condities van binnengekomen goederen
▪ Direct vervoeren van verse / bevroren goederen naar geconditioneerde ruimte, op een geschikte ladingdrager

Overslag & opslag

▪ Goederen moeten opgeslagen worden in verschillende ruimtes
▪ Controleren van houdbaarheidsdatum van verse goederen die opgeslagen zijn

Consolideren

▪ Orders moeten uit veel verschillende gebieden samengevoegd worden
▪ Geconditioneerde items moeten in juiste omstandigheden ingepakt worden

Dispatching

▪ Bij het creëren van ritschema’s moet rekening gehouden worden met condities goederen

Outbound Transport

▪ Bij het afleveren van geconditioneerde goederen moet de temperatuur gemeten worden

Retouren

▪ HACCP standaarden zijn streng over het vervoeren van afval (ook papier en plastic) in hetzelfde voertuig als voedsel

Gebouw

▪ Gebouw moet aan HACCP voorwaardes voldoen

Personeel

▪ Het personeel moet HACCP gecertificeerd zijn
▪ Inrichting van geconditioneerde ruimtes (pallets, shelving, rolcontainers)

ZE voertuigen

▪ Voldoende capaciteit van verschillende transportcondities om alle goederenstromen te vervoeren
▪ ZE voertuigen moeten aan aan HACCP standaarden voldoen

IT Systemen &
Hardware

▪ WMS moet verschillende geconfigureerd worden naar typen goederenstromen en bijbehorende regels
▪ Additionele meetapparatuur is nodig, en mogelijk een IT-systeem om kwaliteitsmetingen in op te slaan

Bij het bepalen van de scope van een stadshub moet de additionele complexiteit in overweging genomen worden Voor
de pilot stadshub is het aangeraden om de scope klein te houden, voor een grotere kans op succes
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2. Gebouw
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De inrichting van de stadshub moet alle processen en
producttypes binnen de scope ondersteunen
Randvoorwaarden gebouw & layout indicatie
Randvoorwaarden gebouw

Dispatch gebied
▪ Outbound docks
▪ Chauffeursingang
▪ Buffer ruimte voor uitgaande vracht
▪ Laadinfrastructuur (buiten)

Retourengebied
▪ Bufferruimte afval
▪ Bufferruimte emballage
▪ Balenpers
▪ Bufferruimte papier en plastic balen

▪ De layout rechts is fictief en slechts
bedoeld om een indicatie te geven van
een mogelijke layout
▪ De daadwerkelijke layout hangt af van
volumes, productmix en het pand dat in
gebruik zal worden genomen

Inbound docks

Consolidatie
▪ Sorteerstations
▪ Stations om inkomende vracht te
ontvangen

Regulier opslaggebied

Ontvangst
gebied

Vries
opslag

Gekoelde
opslag

Dispatch
gebied

Overslag gebied

Outbound docks

Overslag en opslag gebied
▪ Ongeconditioneerde, gekoelde en
bevroren opslagcapaciteit
− Pallet racking
− Rolcontainer opslagruimte
− Shelving opslag

Consolidatie ruimte

Ontvangstgebied
▪ Inbound docks
▪ Chauffeursingang
▪ Stations om inkomende vracht te
ontvangen
▪ Buffer ruimte voor inkomende vracht

Retourengebied
Nodig voor primair
proces

Benodigd voor optionele
processen

Benodigd voor specifieke
goederenstromen

Bij een uitgebreide scope worden er veel randvoorwaarden aan het gebouw gesteld, wat leidt tot grote investeringen
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Een kleinere scope stelt minder randvoorwaarden aan het
gebouw, en vraagt daarom minder investeringskosten
Impact scope op gebouw

Consolidatie
▪ Sorteerstations
▪ Stations om inkomende vracht te
ontvangen

Dispatch gebied
▪ Outbound docks
▪ Chauffeursingang
▪ Buffer ruimte voor uitgaande vracht
▪ Laadinfrastructuur (buiten)

▪ De layout rechts is slechts bedoeld om
een indicatie te geven van de impact van
wijzigingen in de scope van de stadshub
op de benodigdheden in het gebouw
▪ De daadwerkelijke layout hangt af van
volumes, productmix en het pand dat in
gebruik zal worden genomen

Ontvangst
gebied
Overslag gebied

Nodig voor primair
proces

Benodigd voor optionele
processen

Dispatch
gebied

Outbound docks

Overslag gebied
▪ Ongeconditioneerde opslagcapaciteit
− Pallet racking
− Rolcontainer opslagruimte
− Shelving opslag

Consolidatie ruimte

Ontvangstgebied
▪ Inbound docks
▪ Chauffeursingang
▪ Stations om inkomende vracht te
ontvangen
▪ Buffer ruimte voor inkomende vracht

Inbound docks

Randvoorwaarden gebouw

Benodigd voor specifieke
goederenstromen

Bij het bepalen van de scope van de stadshub moet rekening gehouden worden met de initiële investeringskosten
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3. Organisatie
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De organisatiestructuur bepaalt wie verantwoordelijk is
voor ieder proces
Organisatiestructuur

Operating model – Het bepalen hoe bepaalde rollen ingevuld worden en welke
partij verantwoordelijk is voor welke taak en hoeveel werknemers nodig zijn om
de processen uit te voeren

Outsourcing strategie – Het is belangrijk dat de stadshub zich focust op
kerntaken. Het outsourcen van processen waar weinig concurrentievoordeel
behaald wordt kan leiden tot significante kostenreducties en verbeterde
flexibiliteit
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Het operating model hoe de stadshub georganiseerd is en
wie verantwoordelijk is voor iedere activiteit
Operating model
Rollen binnen de stadshub

Activiteiten en verantwoordelijkheden

Stadshub Manager
HR

IT

Logistieke
Operatie

Distributie Manager

Inb. Team Manager

Outb. Team Manager

Operators

Operators

Partner

Uitzendkrachten

TACTISCH

Operatie Manager

Stadshub

CONTROLE LOGISTIEKE OPERATIE

CONTROLE ANDERE GEBIEDEN

Ontwerpen proces

WMS

Contracteren logis. dienstverlener

Real estate management

Lange termijn capaciteit planning

Lange termijn HR plan

S&OP Planning

IT Innovatie

Continuous Improvement

Onderhoudscontracten

Prestatie management

Personeel training

Uitvoeren van stadshub operatie

IT-Support

Uitvoeren van stadsdistributie

Facility services

Dagelijkse resource planning

Personeel administratie

Stadshub

Anders

Facility

OPERATIE

Finance

▪ In het operating model wordt vastgelegd welke activiteiten worden uitgevoerd en
door wie deze activiteiten uitvoert
▪ Mogelijk worden activiteiten geoutsourcet naar bijvoorbeeld een logistiek
dienstverlener of een IT-dienstverlener

STRATEG.

▪ In het operating model wordt vastgelegd welke rollen er in de stadshub zijn en
door wie deze worden ingevuld
▪ Er kunnen ook derde partijen gebruikt worden gebruikt worden om rollen in
te vullen, bijvoorbeeld gespecialiseerde partners of uitzendkrachten die
zorgen voor een meer flexibel personeelsbestand

Logis. dienstverlener

Bij het opzetten van een stadshub moet voor iedere situatie een specifiek operating model opgezet worden
Bij het uitbesteden van rollen en activiteiten moet gekeken worden wat de voordelen en risico’s zijn
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Het outsourcen van logistieke processen is een efficiënt
middel voor kostenreductie en verbetering in flexibiliteit

ID

Concurrentie
voordeel

Proces

Hoog

Outsourcing strategie

Outsourcing markt

1.1

Stadshub operatie

Hoog

1.2

Stadsdistributie &
Ophalen retouren

Hoog

1.3

Verwerken retouren

Laag

…

…

…

Afhankelijk van
situatie

…

Bovenstaande tabel is slechts een versimpeld framework om te bepalen of
een proces geschikt is voor outsourcing. Voorbeelden van andere
overwegingen zijn:
▪ Wat zijn de voordelen en risico’s van het outsourcen van een proces?
▪ Wat betekent dit voor de controle over het logistieke proces?
▪ Kunnen de ontbrekende capabilities in de organisatie ontwikkeld
worden?

Insourcen

Afhankelijk van
situatie

Outsourcen
1.3

Laag

1.1

Verwacht
concurrentievoordeel

Andere
functies

1. Operationele
processen

1.2

Hoog

Laag
Outsourcing markt

Als ervoor gekozen wordt een proces te outsourcen moet een outsourcing proces opgezet worden waarin een
dienstverlener wordt geselecteerd en het nieuwe proces wordt geïmplementeerd
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4. Ondersteunende technologie
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Technologie is noodzakelijk om de operatie van de
stadshub efficiënt uit te voeren
Ondersteunende technologie

ZE Voertuigen & Laadinfrastructuur

IT Systemen & Hardware

▪ Het is raadzaam om toegang te hebben tot een
flexibele schil aan ZE voertuigen om variabiliteit in
vraag op te kunnen vangen. Hiervoor kan een
partnership met een 3PL aangegaan worden
▪ Er moet voldoende laadcapaciteit zijn om
voertuigen op te laden, hierbij moet ook aan de
netcapaciteit gedacht worden

▪ Ondersteunende IT systemen zijn noodzakelijk om
de operatie uit te voeren en data te delen tussen
de verschillende stakeholders
▪ IT Hardware als scanners, tablets en label printers
verbinden het fysieke proces met de digitale IT

Material Handling Equipment (MHE)
▪ Als het aantal orders groter wordt, wordt het
aantrekkelijker om MHE te implementeren voor
het automatiseren van:
− Transport, door middel van conveyors
− Logistieke processen zoals het sorteren of
inpakken van ladingen
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Er moet voldoende laadinfrastructuur beschikbaar zijn
om de Zero Emissie voertuigen inzetbaar te hebben
ZE Voertuigen & Laadinfrastructuur
Capaciteit batterij

Laadinfrastructuur

Verbruik

Oplaadtijd (Uur)

Cargobike

Gemiddelde capaciteit batterij

0,5-1kWh

0,01
kWh/km

Elektrische bus
30-50 kWh

0,229-0,298
kWh/km

Elektrische bakwagen
80-160 kWh

0,769
kWh/km

Vermogen
(KW)

Cargobike

Elektrische
bus

Elektrische
vrachtwagen

Normaal laadsysteem

20

0,05

2,00

6,00

Snellaadsysteem
Standaard voor veel bedrijven

50

0,02

0,80

2,40

Hoog vermogen laadsysteem

150

0,01

0,27

0,80

Hoog vermogen laadsysteem+
In ontwikkeling

350

0,00

0,11

0,34

Laadsystem

▪ Bij de aanleg van laadinfrastructuur dient rekening gehouden te worden met de
beschikbare netcapaciteit
▪ Naast eigen laadinfrastructuur kan er ook gebruik gemaakt worden van laadparken,
deze bieden flexibiliteit in de laadcapaciteit en reduceren de initiële investering
▪ Laadparken zullen ook de meest innovatieve laadinfrastructuur aanbieden

Bron: Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stadslogistiek
(Topsector Logistiek), 2019

Omdat de laadtijd van de huidige snellaadsystemen nog steeds vrij lang is, is het cruciaal dat er voldoende
laadinfrastructuur aanwezig is om de beschikbaarheid van voertuigen te garanderen
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De IT infrastructuur faciliteert de transactie van data
tussen stakeholders en binnen de stadshub
IT Systemen & Hardware
Samenwerkingsplatform
▪ Een platform dat data deelt tussen alle stakeholders is nodig om samenwerking te
faciliteren. Dit platform moet te integreren zijn in locale systemen van alle partijen
▪ Mogelijk geeft dit platform ontvangers de functionaliteit om goederen te bestellen bij
aangesloten leveranciers1

Samenwerkings Platform

Locale systemen (Excerpt)
▪ Warehouse Management Systeem (WMS): Ondersteund de stadshub in het controleren
en administreren van de dagelijkse operatie
▪ Afhankelijk van situatie, andere specifieke systemen zoals een ERP of TMS systeem

ERP
WMS

Hardware
▪ Hardware in de operatie verbindt het fysieke proces en de digitale infrastructuur
▪ In het gebouw moeten ook oplaadpunten en routers aanwezig zijn op de juiste plaats
om de hardware te ondersteunen
1 Het

platform Easy Dish biedt horecagelegenheden in Amsterdam de mogelijkheid (verse) goederen van verschillende
leveranciers gebundeld te bestellen

Systemen binnen stadshub

TMS

Operatie
Inbound
Transport

Ontvangst

Overslag

Consolideren

Opslag

Dispatching

Outbound
Transport

Retour

Beschikbaarheid van data is cruciaal voor efficiëntie van de operatie en zorgt voor vertrouwen tussen stakeholders
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Bij grote volumes wegen de voordelen van proces
automatisering op tegen de bijkomende kosten
Material Handling Equipment (MHE)
Automated Guided Vehicles

Inbound
Transport

Conveyors

Ontvangst

Inlaad systeem

Voordelen
▪ Output: Verhoogde capaciteit van
geautomatiseerd proces
▪ Afname menselijke inspanning:
Arbeidskrachten zijn schaars en duur,
waardoor automatisering aantrekkelijk is
▪ Kwaliteit: Het automatiseren van processen
verhoogt de consistentie van kwaliteit

Overslag

Consolideren

Dispatching

Opslag

Outbound
Transport

Kosten

Retour

▪ Initiëele investering: Het produceren en
installeren van MHE systemen
▪ Onderhoud & Reparaties: Contracten met
leveranciers voor onderhoud en reparatie
▪ Storingen: Bij storingen van de MHE
systemen kan de de gehele operatie
onderbroken worden

Pick systeem

Inpak systeem

Bij het opzetten van de stadshub moet worden bepaald of een investering in MHE een positieve business case oplevert
42

5. Whitelabel stadshub blauwdruk
Warehosue Services & Facility Management
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De gehele operatie wordt ondersteund door services &
facility management
Services & Facility Management

Onderhoud

Onderhoud en/of reparatie van:
▪ Gebouw
▪ Voertuien en laadinfrastructuur
▪ IT-hardware (bijv. tablets, scanners en routers)
▪ Software
▪ Material Handling Equipment

Beveiliging

▪ Het terrein en gebouw moeten beveiligd zijn
zodat alleen bevoegden binnen komen
▪ De operatie moet bewaakt worden zodat
niemand met producten het pand kan verlaten
▪ Veiligheidsinstallaties zoals brandbeveiliging en
nooduitgangen moeten aanwezig zijn

Schoonmaak

▪ Verwerken van reststromen (papier, plastic)
vanuit de operatie
▪ Schoonmaken van het gebouw, inclusief het
bijbehorende materieel (bijv.
schoonmaakmachine)

De drie categorieën van services & facility management zijn randvoorwaardes voor een werkende operatie. Deze
moeten in iedere specifieke situatie ingericht worden
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In de fase na dit project wordt een pilot stadshub
gerealiseerd, hiervoor is een generieke aanpak ontwikkeld

Resultaten

Belangrijkste vragen

Generiek plan van aanpak pilot stadshub
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Ontwerpen van generieke blauwdruk stadshub
(Huidig project)

Ontwerpen, realiseren & uitvoeren van pilot

Opschalen & Verbeteren van pilot
(Optioneel)

1.
2.

3.

Hoe ziet een generieke whitelabel stadshub
eruit die ondernemers in de binnenstad
belevert?
Wat zijn de uitdagingen en succesfactoren die
bestaande initiatieven tegenkomen?
Hoe staan binnenstadondernemers tegenover
de blauwdruk van de whitelabel stadshub?

▪ Een generieke blauwdruk op het hoogste
abstractieniveau, toepasbaar voor elke locatie
▪ Een plan van aanpak voor een doorvertaling
naar een daadwerkelijke pilot (Fase 2)

4.

5.
6.

Welke derde partijen (ontvangers, leveranciers,
logistiek dienstverleners) worden aangehaakt
gedurende de pilot?
Hoe ziet het ontwerp van de pilot stadshub er
uit in de specifieke situatie?
Hoe wordt succes gemeten en wanneer is de
pilot succesvol?

▪ Gecommitteerde stakeholders die deelnemen
aan de pilot
▪ Een operationele stadshub, inclusief de
infrastructuur voor stadsdistributie
▪ Evaluatie van pilot periode en een bijbehorende
plan van aanpak voor een eventuele vervolgfase

Definiëren gedurende Fase 2

Definiëren gedurende Fase 2
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Een pilot stadshub kan gerealiseerd worden in een nieuw
pand of gebruik maken van een bestaande stadshub
Gedefinieerde situaties
Fase 1
Ontwerpen
blauwdruk

Fase 2

Fase 3

Ontwerpen, realiseren & uitvoeren van pilot

Opschalen &
Verbeteren

Scenario 1: Het realiseren van een nieuwe stadshub

Scenario 2: Het gebruiken van een bestaande stadshub

Beschrijving
▪ Voor de pilot zal er een nieuwe stadshub gerealiseerd worden, bijvoorbeeld in
een overheidsgebouw waar ruimte is of in een leegstaand pand
▪ Hiervoor moet de locatie gevonden worden voor de pilot stadshub en moet
de stadshub volledig ontworpen worden

Beschrijving
▪ De pilot zal gerealiseerd worden in samenwerking met een externe partij met
een bestaande infrastructuur die tijdens de pilot dient als stadshub
▪ De rol van stadshub operator tijdens de pilot moet aanbesteden worden aan
partijen op de markt

Voordelen
+ De stadshub kan volgens het ideale ontworpen en gerealiseerd worden
+ De stadshub operatie wordt uitgevoerd en aangestuurd door de gemeente,
dus de gemeente heeft veel controle over het op- of afschalen van de pilot
Nadelen
− Ontwerpen van een stadshub en het vinden van een passende locatie is
tijdrovend
− Er zijn veel grote investeringen nodig om een stadshub operatie te starten
(materiaal, locatie, personeel, etc.)

Voordelen
+ Het scenario is in lijn met de visie van gemeentes om als overheid een
faciliterende rol aan te nemen, en marktpartijen met elkaar te verbinden
+ Er hoeven geen grote investeringen gedaan te worden (materiaal, locatie,
personeel, etc.)
Nadelen
− Minder controle over het op- of afschalen gedurende de pilot, omdat volumes
en scope bepaald zijn in de aanbesteding
− Een aanbestedingsproces met meerdere partijen is tijdrovend

Gemeentes Amersfoort en Utrecht zijn willen de marktpartijen die aanwezig zijn in de gemeentes verbinden met de
ondernemers in de binnenstad en zullen daarom een pilot realiseren volgens het tweede scenario
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Om volgens Scenario 2 een pilot te realiseren moeten
ondernemers met een marktpartij worden samengebracht
Plan van aanpak – Scenario 2
Fase 1

Fase 2

Ontwerpen
blauwdruk

Fase 3
Opschalen &
Verbeteren

Ontwerpen, realiseren & uitvoeren van pilot

Samenbrengen vraag
(2 maanden*)

Koppelen vraag en aanbod
(2 maanden*)

Voorbereiding pilot
(2 maanden*)

Pilot fase
(2 maanden*)

Samenbrengen van ondernemers voor
een geconcentreerde pilot

Aanbesteden van pilot operatie aan
marktpartijen

Realiseren van een operationele
stadshub voor de pilot

Monitoren van de pilot en het meten
van succes

▪ Zoeken naar deelnemers (ontvangers,
leveranciers en vervoerders) van de
pilot, bij voorkeur in een klein
geografisch gebied
▪ Vastzetten van scope en
randvoorwaarden van pilot

▪ Op basis van scope en
randvoorwaarden, het aanbesteden
van de pilot operatie aan
marktpartijen
▪ Afspreken hoe de financiële
consequenties gedragen zullen
worden gedurende de pilot
▪ Selecteren van een stadshub operator
voor de pilot fase

▪ Ondersteunen van ondernemers in de
voorbereiding op pilot
▪ Markt partij bereidt zich voor om aan
randvoorwaarden te voldoen
▪ Vastzetten van test criteria

▪ Meten en analyseren van resultaten
▪ Regelmatige temp checks om status te
monitoren
▪ Bepalen hoe verder te gaan na pilot

− Typen goederenstromen
− Optionele processen

* De

− Bepalen wanneer pilot succesvol is

doorlooptijd gaat uit van het ideale scenario, waar partijen elkaar snel zullen vinden. De daadwerkelijke doorlooptijd is zeer afhankelijk van de deelnemers

Het generieke plan van aanpak wordt in de komende slides verder gedetailleerd en toegespitst op de specifieke
situatie in Utrecht & Amersfoort
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In de eerste stap worden ondernemers samengebracht en
wordt de scope van de pilot stadshub opgesteld
Samenbrengen vraag

Koppelen vraag en aanbod

Activiteiten
▪ Identificeren van stakeholders (ontvangers, leveranciers en vervoerders) die bereid zijn mee
te werken aan de pilot. Dit wordt gedaan door middel van interviews en groepssessies met
deze partijen
▪ Bepalen van de scope van de pilot stadshub. Hou de scope van de pilot zo klein mogelijk om
de kans op succes te vergroten, maar zorg wel dat hij groot genoeg is om daadwerkelijk
impact te maken (volgende slide). Er moet worden uitgegaan dat zo min mogelijk gewijzigd
mag worden in het logistieke proces van de deelnemende stakeholders
▪ Als de scope vastgezet is, moet het volume bepaald worden dat gedurende de pilot door de
stadshub verwerkt moet kunnen worden

Input vanuit blauwdruk

Stakeholder analyse

Scope goedernstromen

Voorbereiding pilot

Pilot fase

Resultaten
▪ Lijst met stakeholders die geïnteresseerd zijn om mee te
werken aan de pilot
▪ Scope van goederenstromen en optionele processen is
bepaald
▪ Lijst met randvoorwaarden met betrekking tot inbound
transport, eenheden waarin goederen afgeleverd
worden en optioneel geconditioneerd opslag en
transport

Leerpunten
▪ Om meer volume te genereren, kan de gemeente zijn
goederenstromen van overheidsgebouwen bij de
ontvangers voegen
▪ Een duidelijk beleid rondom stadslogistiek
(venstertijden, aslastbeperking, etc.) en handhaving
hiervan helpt om ondernemers de voordelen van een
stadshub in te laten zien
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De scope van de pilot wordt bepaald op basis van de
huidige goederenstromen van de deelnemers
Samenbrengen vraag: Scope pilothub
Aantal leveringen per goederentype

Regulier
Vers
Bevroren

Aandeel van verschillende voertuigen

Anders

Pakket

Bestelbus

Krat

Bakwagen

Roll-container

Vrachtwagen

Pallet
Regulier

Scope goederenstromen
▪ Bepaal op basis van het aandeel van de stromen
welke goederen worden verwerkt in de pilot hub
▪ Er is overlap tussen de leveringen van verschillende
stromen, hiermee dient rekening gehouden te
worden om te voorkomen dat dezelfde partij zowel
aan de stadshub als aan de ontvanger leveren
▪ Een deel van de deelnemers zal alleen interesse
hebben als alle goederenstromen in scope zitten.
Hiermee dient rekening gehouden te worden om
voldoende volume te genereren

Aandeel van verschillende ladingdragers

Vers

Bevroren

Scope voertuigen
▪ Bepaal het aandeel van de verschillende typen
voertuigen om hiervoor randvoorwaarden voor de
stadshub op te stellen
▪ Voor de scope van inbound voertuigen moet
afgestemd worden met vervoerders en/ of
leveranciers, voor outbound voertuigen moet
afgestemd worden met ontvangers
▪ Omdat de stadshub whitelabel moet opereren is
het aan te raden zoveel mogelijk inbound
voertuigen te accepteren

Regulier

Vers

Bevroren

Scope ladingdragers
▪ Bepaal het aandeel van de verschillende typen
ladingdragers om hiervoor randvoorwaarden voor
de stadshub op te stellen
▪ Voor de scope van inbound ladingdragers moet
afgestemd worden met vervoerders en/ of
leveranciers voor outbound ladingdragers moet
afgestemd worden met ontvangers
▪ Het is aan te raden outbound transporteenheden te
standaardiseren voor meer procesefficiëntie

Voor het succes van de pilot is het raadzaam de scope zo klein mogelijk te houden, maar deze moet wel groot genoeg
zijn om aantrekkelijk te zijn voor ondernemers om deel te nemen aan de pilot
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Nadat de scope is bepaald, wordt een aanbesteding
uitgeschreven om een stadshub operator te selecteren
Samenbrengen vraag

Koppelen vraag en aanbod

Activiteiten
▪ Opstellen van de aanbesteding vanuit de deelnemende partijen, waarin naast de
randvoorwaarden uit stap 1, ook alle randvoorwaarden uit de generieke blauwdruk specifiek
gemaakt moeten worden
▪ Afspreken hoe de financiële implicaties zullen worden gedragen
▪ Inleveren van een voorstel door aanbieders uit de markt, waarin ze:
− Aantonen dat ze voldoen aan alle voorwaarden die zijn opgesteld in de aanbesteding
− Additionele services kunnen aanbieden die voor de deelnemende partijen interessant kunnen zijn

Voorbereiding pilot

Pilot fase

Resultaten
▪ Aanbesteding is uitgeschreven, met de scope en
randvoorwaarden vanuit de deelnemers
▪ Aanbieders uit de markt hebben voorstellen ingediend
als reactie op de aanbesteding
▪ Contract tussen deelnemende ondernemers en hub
operator voor de pilot periode

▪ Selecteren van een stadshub operator voor de pilot en het opstellen en ondertekenen van
een contract

Input vanuit blauwdruk

Leerpunten
▪ De aanbesteding voor de Rijkshub in Den Haag is in de
vorm van een concurrentiegerichte dialoog uitgezet om
aanbieders ruimte te geven hun beste oplossing te
ontwerpen

Randvoorwaarden proces

Randvoorwaarden andere
facetten van blauwdruk
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De verwachte baten van de deelnemers worden gebruikt
om te bepalen hoe kosten van de pilot gedragen worden
Financiële implicaties stakeholders

Ontvangende partij:
Binnenstadondernemer

Overheid (Niet financieel)

Kwantificeerbare baten
▪ Reductie in het aantal afleveradressen en dus de
totale lostijd
▪ Reductie in de afstand die gereden wordt in de
binnenstad, wat leidt tot een gereduceerd
brandstofverbruik en de reistijd van de chauffeur

Kwantificeerbare baten
▪ Minder levermomenten leidt tot een reductie in de
tijd dat medewerkers kwijt zijn aan lossen
▪ Uniforme ladingdragers zorgen voor meer
procesefficiëntie
▪ Als van de voorraad functionaliteit gebruikgemaakt
wordt een hogere voorraadbeschikbaarheid

Kwantificeerbare baten
▪ Minder vervoersbewegingen in de
binnenstad wat zorgt voor een betere
doorstroming
▪ Minder vervuilende vrachtwagens in
binnenstad leidt tot minder uitstoot
en dus een betere luchtkwaliteit

Andere baten
▪ Geen beperkingen in het plannen van ritten door
bijvoorbeeld aslastbeperking of lengtebeperking
▪ Geen beperkingen in het plannen van ritten door
venstertijden waardoor spits gemeden wordt
▪ Geen last van nieuwe wet en regelgeving omtrent
Zero Emissie stadslogistiek

Andere baten
▪ Aantrekkelijke binnenstad voor klanten
▪ Imago van onderneming
▪ Meer vrijheid in de dag en het tijdstip van levering

Andere baten
▪ Minder investeringen nodig om de
binnenstad in stand te houden
▪ Een aantrekkelijke binnenstad zorgt
voor een beter imago

Afleverende partij:
Leverancier & Vervoerder

Om consensus te bereiken over het dragen van kosten moeten de baten van de stakeholders bepaald worden
Tijdens de pilot wordt bijgehouden hoe deze baten daadwerkelijk gerealiseerd worden voor de deelnemers
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De concurrentiegerichte dialoog biedt ruimte aan de
aanbesteders om een passende oplossing te ontwerpen
Concurrentiegerichte dialoog
Opstellen & Uitnodigen
▪ De aanbestedende partij
definiëren de scope en
selectiecriteria voor de
aanbesteding
▪ De aanbestedende partij
kondigt de aanbesteding
aan
▪ De aanbestedende partij
selecteert tenminste drie
deelnemers voor de dialoog

Inschrijving
▪ De deelnemers creëren
hun inschrijving, op basis
van de besproken
oplossingen in de dialoog
▪ De deelnemers dienen
hun oplossing in

Dialoog
▪ Aanbestedende partij geeft
toelichting op scope en
selectiecriteria in algemene of
individuele (per aanbieder)
sessies
▪ Deelnemende aanbieders krijgen
ruimte om meer toelichting te
vragen of oplossingen te toetsen

Gunningsbeslissing
▪ De aanbiedende partij
selecteert nadat
beoordeling is afgerond
één aanbieder als
begunstigde

Beoordeling
▪ De inschrijvingen van de
deelnemers worden beoordeeld
op selectiecriteria
▪ Afhankelijk van de procedure
zijn er meerdere dialoogrondes

Voordelen
▪ Deelnemers hebben
ruimte om een oplossing
vanuit eigen expertise te
ontwerpen, dit bevordert
innovatie
▪ Transparantie in
aanbesteding en open
concurrentie voor
deelnemers

Nadelen
▪ Lange procedure met
voorgeschreven
minimumtermijnen en erg
arbeidsintensief
▪ De concurrentiegerichte
dialoog biedt ruimte voor
subjectieve beoordeling

Hoewel de concurrentiegerichte dialoog een effectieve procedure bleek voor de aanbesteding van de Rijkshub, moet
in iedere specifieke situatie beoordeeld worden wat de beste aanbestedingsprocedure is
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Na het selecteren van een stadshub operator bereiden
alle stakeholders zich voor om de pilot te starten
Voorbereiden
Samenbrengen vraag

Koppelen vraag en aanbod

Activiteiten
▪ Voorbereiden van de hub operator voor om aan alle randvoorwaarden te voldoen
▪ Ondersteunen van ondernemers om zich voor te bereiden op de pilot, bijvoorbeeld door:
− Helpen bij het aanpassen van het inkoopproces van ontvangers of het onboarden van leveranciers
− Creëren van escalatieplan en back-up scenario's om te bepalen hoe met incidenten wordt omgegaan

Voorbereiding pilot

Pilot fase

Resultaten
▪ Pilot stadshub en ondernemers zijn gereed voor pilot
▪ Gedefinieerde pilot KPI's inclusief nulmeting
▪ Gedetailleerde pilot planning en governance

▪ Definiëren van KPI's (volgende slide) en het analyseren van deze KPI's in de huidige situatie
zodat bepaald kan worden of de pilot succesvol is. De KPI’s moeten meten of baten gerealiseerd
worden en de obstakels die ondernemers zien kunnen worden ontkracht
▪ Het creëren van een gedetailleerde pilot planning. Mogelijk wordt de scope van de pilot
gefaseerd opgeschaald, en daarmee de impact en complexiteit van de operatie

Input vanuit blauwdruk

Leerpunten
▪ De testcriteria moeten aansluiten bij de obstakels vanuit
ondernemers in de binnenstad:
− Verliezen van vertrouwensband met huidige bezorger
− Problemen met leveringen, het oplossen hiervan en
bijbehorende aansprakelijkheids kwesties
− Verhoogde levertijd

Obstakels deelnemers
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De KPI’s van de pilot worden gedefinieerd om de waarde
van verwachte baten en obstakels bij te houden
Testcriteria en KPI's

Verbetering stadslogistiek

Vertrouwensband huidige
bezorger

Leverproblemen

Levertijd

De afname in vervoersbewegingen in de
binnenstad, doordat leveringen
geconsolideerd worden in de stadshub

De verhoging in handling kosten, omdat
goederen geleverd worden door een
nieuwe en onbekende bezorger

Problemen met leveringen, het oplossen
hiervan en bijbehorende
aansprakelijkheids kwesties

De levertijd die beïnvloed wordt door de
stadshub, wat een extra stap in de
supply chain is

▪ Totaal aantal leveringen per
onderneming
▪ Het percentage van leveringen van
de ondernemers dat via de stadshub
geleverd wordt
▪ Het aantal verschillende leveranciers
dat aan de ondernemers levert
▪ Het aantal stops in de binnenstad
per leverancier

▪ Aantal keer dat bezorgers volledig
autonoom lossen ten opzichte van
het totaal aantal leveringen
▪ Gemiddelde tijd die ondernemers in
de binnenstad kwijt zijn om
producten te lossen
▪ Totale tijd die ondernemers in de
binnenstad kwijt zijn om producten
te lossen

▪ Aantal keer dat leveringen compleet
worden afgeleverd
▪ Aantal keer dat de geleverde
goederen aan de kwaliteitseisen
voldoen
▪ Kosten van artikelen die niet
geaccepteerd worden door
kwaliteitsproblemen

▪ Aantal keer dat de levering op het
afgesproken tijdstip afgeleverd wordt
▪ Gemiddelde afwijking van levering
die te laat wordt afgeleverd
▪ Gemiddelde levertijd vanaf
bestelmoment

Voor de start van de pilot moet de waarde van de KPI’s gemeten worden in de huidige situatie
Gedurende de pilot moeten de KPI’s bijgehouden worden het succes en de vooruitgang gedurende de pilot te meten
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De scope van de pilot wordt gefaseerd opgeschaald, en
daarmee de impact en complexiteit van de operatie
Gefaseerd opschalen scope

Verse







Bevroren



-

-

Eenheid
Pallet opslag



-

Rolcontainers



Kratten
Pakket

Hoog

Alle

-

-



-

-



-

-

-





-

-





-

-



-

-

-



















-

-



-

-







-

-

-

-

-



 Fase 1: Reguliere items worden overgeslagen door middel van rolcontainers
 Fase 2: Pallet opslag voor de reguliere items
 Fase 3: Verse en bevroren goederen worden overgeslagen door middel van rolcontainers
 Fase 4: Bevroren goederen worden opgeslagen, pakketten en kratten worden overgeslagen

Laag

Vries



Goederenstromen

Complexiteit

Gekoeld



Outbound

Regulier

Reguliere & Facilitair

Condities

Opslag

Vries

Gekoeld

Overslag

Regulier

Inbound

Alle

Proces

Laag

Hoog
Impact

Bij de gedetailleerde planning van de pilot moeten de fases gedefinieerd worden, inclusief de voorwaarden waaraan
voldaan moet worden om door te gaan naar de volgende fase
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Gedurende de pilot periode worden de prestaties
bijgehouden en indien nodig wordt de pilot bijgestuurd
Monitoren
Samenbrengen vraag

Koppelen vraag en aanbod

Activiteiten
▪ Monitoren van prestatie en gerealiseerde baten gedurende de pilot periode door regelmatige
status updates waarin de prestaties op de gedefinieerde KPI's besproken wordt en acties voor
de komende periode uitgezet worden:
− Bijsturen (indien noodzakelijk) door bijvoorbeeld het inzetten of aanschaffen van meer resources
− Opschalen (indien mogelijk) door bijvoorbeeld meer volume via de stadshub te beleveren of de
scope van de pilot te vergroten

Voorbereiding pilot

Pilot fase

Resultaten
▪ Periodieke momenten waarop prestatie gemeten wordt
waaruit learnings gehaald worden
▪ Advies en plan voor Fase 3

▪ Managen van escalaties, in lijn met het gedefinieerde escalatieplan van uit stap 3
▪ Het schrijven van een advies en projectplan voor Fase 3: Hoe zal de stadshub eruit komen te
zien na de pilot periode

Input vanuit blauwdruk

Leerpunten

Learnings uit deze fase kunnen gebruikt worden om de blauwdruk te valideren en aan te
scherpen

In deze fase worden worden nieuwe learning gecreëerd die
in nieuwe projecten gebruikt kunnen worden
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Gedurende de pilot periode worden de prestaties
bijgehouden en indien nodig wordt de pilot bijgestuurd
Monitoren pilot

Leverancier

Vervoerder

Stadshub operator

Last mile distributeur

Ontvanger

Obstakels

Prestaties &
Voordelen

Status
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De overheid moet een proactieve rol innemen om de
problematiek in stadslogistiek te verhelpen
Rol van de overheid in stadslogistiek
Reguleren

Stimuleren

Faciliteren

Coördineren

Het creëren van wet- en regelgeving om
logistiek gedrag te veranderen

Het aanmoedigen van logistieke
initiatieven door middel van subsidies of
privileges

Het verbinden van logistieke
stakeholders om gezamenlijk tot
oplossing te komen

Het coördineren van logistiek en
mobiliteit in de stad om doorstroming
te verbeteren

Mogelijke activiteiten:
▪ Het invoeren of aanscherpen van
bijvoorbeeld venstertijden of
aslastbeperking vergroot de noodzaak
voor ondernemers om nieuwe
logistieke concepten te vinden
▪ Een duidelijke visie en communicatie
is noodzakelijk om bewustzijn te
creëren onder deze ondernemers
▪ Het effect van regulering staat of valt
bij de handhaving ervan. Dit wordt
vaak nog steekproefsgewijs gedaan,
maar het standaardiseren hiervan met
behulp van meetapparatuur
effectiever

Mogelijke activiteiten:
▪ Het steunen van initiatieven die
bijdragen aan het verhelpen van
stadsproblematiek door middel van
subsidies of privileges zoals groene
venstertijden

Mogelijke activiteiten:
▪ Het samenbrengen van ondernemers
in de binnenstad om het gezamenlijk
oplossen logistieke problemen te
promoten

Mogelijke activiteiten:
▪ Het samenbrengen van vraag en
aanbod van faciliteiten (bijvoorbeeld
laadinfrastructuur)
▪ Het beschikbaar stellen van real time
verkeersdata

− Gemeentes kunnen individuele
partijen privileges verschaffen. Zo
heeft gemeente Utrecht bijvoorbeeld
een stoplicht verwijderd om de
binnenstad beter bereikbaar te maken
voor CityHub

▪ Om stadshubs te stimuleren kunnen
overheidsgebouwen zich aansluiten
bij een stadshub, om meer volume
voor deze partij te genereren

− Mogelijk in combinatie met andere
initiatieven, die zich (in andere
gemeentes) op de markt bevinden

▪ Het onderzoeken van logistieke
concepten die kunnen bijdragen aan
het verhelpen van stadsproblematiek
▪ Het initiëren en ondersteunen van
pilots om de logistieke problematiek
op te lossen

Bron: Horecadistributie Amsterdam: Op weg naar lege borden en volle straten (Hogeschool van Amsterdam), 2019
Bron: Stadslogistiek: Licht en elektrisch (Hogeschool van Amsterdam), 2018

Tijdens de realisatie van de pilot kan de overheid de activiteiten toepassen in de verschillende stappen
61

De lokale overheid kan in diverse manieren bijdragen aan
de realisatie van een pilot stadshub
Rol van overheid in opzetten pilot
Fase 1

Fase 2

Ontwerpen
blauwdruk

Fase 3
Opschalen &
Verbeteren

Ontwerpen, realiseren & uitvoeren van pilot

Samenbrengen vraag
(Excerpt)

Koppelen vraag en aanbod
(Excerpt)

▪ Verschaffen van duidelijkheid over
beleid en handhaving hiervan, waarbij
nadruk gelegd wordt over de urgentie
van de oplossing

▪ Het samenbrengen van de
ondernemers in de binnenstad met
logistieke dienstverleners om te
praten over een pilot stadshub
▪ Het stimuleren van een overeenkomst
door financiële consequenties op te
vangen tijdens de pilot

− Specifiëren van ZE zone

▪ Het samenbrengen van ondernemers
in de binnenstad om het beleveren via
stadshubs te promoten
▪ Overheidsgebouwen laten meedoen
als een ontvangende partij tijdens de
pilot

Voorbereiding pilot
(Excerpt)
▪ Het toekennen van privileges aan de
pilot stadshub operator of een
ontvangende partij om het logistieke
proces te versimpelen

Pilot fase
(Excerpt)
▪ Het toekennen van subsidie aan de
verschillende partijen om het
beleveren via de stadshub te
stimuleren

Bij het samenbrengen van alle verschillende partijen moeten overheidsinstanties voorkomen dat de
marktwerking verstoord wordt
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In Nederland zijn al drie landelijke stadshub initiatieven
met verschillende verdienmodellen en processen
Bestaande stadshub initiatieven
Achtergrond

Business model

Opmerkingen

▪ SimplyMile is opgezet in 2014 in
samenwerking met UvA om facilitaire
goederenstromen te consolideren met
HvA en gemeente
▪ Opent nieuwe vestigingen onder
licentie model

▪ SimplyMile richt zich op de facilitaire stromen van
klanten met veel volume
▪ Additionele logistieke kosten naar transporterende
partij
▪ Sluiten nationale contracten af met leveranciers

▪ Heeft eigen platform om partijen te verbinden in het
logistieke proces
▪ Heeft een strategic partnership met PostNL voor de
stadsdistributie
▪ Brengt geen hub live zolang er geen klantbasis is
waarmee de hub rendabel kan draaien

▪ CityHub is gestart om leegstaand
logistiek vastgoed te verhuren aan
verschillende ondernemers.
▪ Opent eigen vestigingen is eigen lastmile distributeur

▪ Cityhub richt zich op ontvangers in de binnenstad
▪ Additionele logistieke kosten naar ontvangende
partij

▪ Gaat vanaf eind 2019 ook verse goederen leveren
▪ Ontwikkelt samen met TU Delft een Zero Emissie
boot om o.a. in Utrecht ook over water te vervoeren
▪ Bezig om een eigen applicatie te ontwikkelen

▪ Goederenhubs vloeit voort uit
binnenstadservice, wat is opgezet in
2008
▪ Opgezet in samenwerking met lokale
ondernemers, vervoerders en
gemeente

▪ Goederenhubs richt zich op het bevoorraden van
ondernemingen in de binnenstad en facilitaire
stromen van grotere ontvangers
▪ Additionele logistieke kosten naar vervoerder
▪ Sluiten nationale contracten af met leveranciers

▪ Lokale exploitanten mogen zelf Value Added Services
inrichten
▪ Stadsdistributie wordt lokaal ingericht (zo groen als
bedrijfseconomisch mogelijk), in toekomst elektrisch
▪ Gebruikt MixMoveMatch als platform om partijen te
verbinden in het logistieke proces
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Drie landelijke initiatieven hebben hun ervaringen
gedeeld op het gebied van het opzetten van stadshubs
Learnings vanuit interviews

Klantbeleving

Logistiek proces

▪ Het wordt aangeraden om pas te starten met rijden
zodra de klantbasis hoog genoeg is. Starten zonder
een klantbasis leidt tot suboptimale consolidatie
en/of een slechtere klantbelevenis

▪ Het bundelen van inbound vracht van meerdere
ontvangers leidt tot logistieke optimalisatie voor
leverancier

▪ Zorg dat klanten niet (of minimaal) hun proces door
de stadshub aan hoeven te passen

▪ De stadsdistributie kan zowel door de stadshub als
door een derde partij worden uitgevoerd

Optimaal consolideren
▪ Optimaliseer de operatie door verschillende
goederenstromen te bundelen. Naast de consolidatie
van vaste ontvangers, kan de stadshub ook kleinere
pakketjes van andere ontvangers meenemen
▪ Als een leverancier voor een enkele ontvanger vracht
aflevert bij de stadshub, overleg of de stadshub
mogelijk meer volume voor deze leverancier de
binnenstad in kan vervoeren
▪ Probeer ook een volle vrachtwagen mee terug te
nemen door retourstromen zoals afval en/of
emballage mee te nemen

Meerdere inkomstenbronnen
▪ Het opzetten van een complete nieuwe stadshub is
erg duur en het genereren van genoeg volume om
winstgevend te worden is lastig
▪ Een bestaand pand met bestaande business
gebruiken helpt om investeringskosten te drukken
en op te vangen bestaande inkomsten
▪ Pieken en dalen in volume kunnen worden
opgevangen met bestaande capaciteit in resources
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Verklarende woordenlijst
Begrip

Beschrijving

Aslast- of lengtebeperking

Beperking van de maximale aslast (gewicht) of lengte van een vrachtwagen binnen een bepaalde zone

Blauwdruk

Beschrijving van facetten waaraan gedacht moet worden om een nieuwe stadshub op te zetten of een bestaande stadshub te verbeteren

Green Deal Zero Emissie
Stadslogistiek (Green Deal ZES)

Een overeenkomst tussen gemeentes, vervoerders, verladers, autofabrikanten, onderzoeksinstituten, en verwante branche- en
belangenorganisaties om emissievrije stadslogistiek te onderzoeken, met het doel om vanaf 2025 binnensteden emissievrij te beleveren

HACCP certificatie

Certificaat met betrekking tot voedselveiligheid dat wettelijk verplicht is voor de gehele voedselketen, en dus ook het transport en opslag

Last mile transport

Het vervoer van de stadshub die zich bevindt aan de rand van een Zero Emissie zone naar de ontvangende onderneming in de binnenstad

Venstertijden

Beperking van het tijdstip waarin voertuigen zich binnen een bepaalde zone mogen bevinden

Whitelabel stadshub

Stadshub die niet verbonden is aan een specifieke vervoerder of ontvanger en waar dus alle leverende en ontvangende partijen gebruik
mogen maken

Zero Emissie Zone (ZE Zone)

In de Green Deal ZES is opgenomen dat dat 30-40 gemeentes een Zero Emissie zone definiëren, waar vanaf 2025 emissievrij zal worden
beleverd
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Bronnen en interviews
Bron

Titel

Greendeals

C-173 Green Deal Zero Emission Stadslogistiek

Hogeschool van Amsterdam

Horecadistributie Amsterdam - op weg naar lege borden en volle straten

Topsector Logistiek

Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stadslogistiek

TNO

Onderzoek stadslogistiek centrum Utrecht

Expertgroep City Distribution

Stadsbevoorrading via een urban consolidation centre

Hogeschool van Amsterdam

Stadslogistiek: Licht en elektrisch

Gemeente Rotterdam

Stappenplan ZES

Green Business Club Utrecht
Centraal

Verminderen, verslimmen en verschonen van goederenvervoer en diensten

Geïnterviewde

Organisatie

Geïnterviewde

Organisatie

Hans Bijl

Rijkshub Den Haag

Jaap ten Katen

Scheerder

Tobias Bosman

Kafe van Zanten

Jeroen van de Kraats

CityHub

Tom Broekman

De Rode Winkel

Mark Pot

Pot Verhuizingen

Birgit Hendriks

Binnenstadservice

Eric Sens

SimplyMile

Robin Hensen

Jac Hensen

Dirk Velthuizen

Winkel van Sinkel
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