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Zo blijft Nederland 
‘Your Logistics Gateway to Europe’
Nederland is altijd een wereldwijde koploper geweest als het gaat om handel en goederenvervoer, vanwege 

onze ligging aan zee in combinatie met onze rivierdelta. Daarom hebben we ons ook zo professioneel ont-

wikkeld als vervoersland. Maar anno nu is er méér nodig om als logistiek scharnierpunt, distributieland en 

overslagland aan de top kunnen te blijven. En daar wordt op hoog niveau aan gewerkt.

D
oor ons nationaal Topteam Logistiek bijvoorbeeld: dit team 
met bestuurlijke én uitvoerende zwaargewichten op het 
gebied van logistiek, zet de acties uit en schept de voor-
waarden die Nederland nodig heeft om de internationale 

logistieke topspeler te blijven die we altijd zijn geweest. Boegbeeld 
van dit topteam is Aad Veenman: “We hebben een nationale logistieke 
agenda opgesteld met alle partijen, die inmiddels wordt uitgevoerd. 
Die actielijnen maken van Nederland: A: één samenhangend logistiek 
systeem B: de regisseur van internationale logistieke ketens en C: hét 
land waar je als verlader het juiste vestigings- en innovatieklimaat vindt.”

De Board Buitenlandpromotie stelde de accenten vast voor de actielijn 
Buitenlandpromotie. “En die is tweeledig geworden”, vertelt directeur 
Remco Buurman van NDL/HIDC. “We willen enerzijds zoveel mogelijk 

ladingstromen en investeringen vanuit het buitenland naar Nederland 
aantrekken. En anderzijds onze vooraanstaande logistieke kennis 
en kunde als dienst exporteren.”
Het wereldwijd uitdragen van Nederland als “Your Logistic Gateway 
to Europe” is in handen gelegd van NDL/HIDC.  Aad Veenman vult 
aan: “Uniek hierbij is dat we echt samenwerken met de NFIA, met 
de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, met de Havenbedrijven 
en Schiphol en met de handelsattaches in diverse landen. En dan 
vergeet ik vast nog een paar partijen.”

De board liet onderzoeken wat er nodig is om de investeringen en 
goederenstromen aan te trekken en kennis te exporteren.
“We merken dat het benoemen van onze algemene vestigingsfac-
toren alleen niet meer genoeg is anno 2016”, legt Buurman uit. “Er 

is toenemende concurrentie van de landen om 
ons heen. De koopkracht neemt ook sterk toe 
buiten de rijkere ‘Blue Banana’-zone in Europa, 
met name in Oost-Europa. De regelgeving in de 
EU wordt steeds meer geharmoniseerd, zodat het 
voor Nederland moeilijker wordt zich te onder-
scheiden. En de verlader wil steeds specifieker 
voor zijn business weten wat Nederland voor hem 
relevant maakt om zich te vestigen. Hij wil een op 
zijn handel toegespitst vestigingsargument horen.”

Holland Logistics Library
Die ontwikkelingen maken dat we voor succesvolle 
buitenlandpromotie een uitgebreide en specifieke 
handreiking moeten doen in verschillende sec-
toren en thema’s, redeneert de board. Buurman: 
“Daarom zijn we anderhalf jaar geleden begon-
nen thema- en sectorspecifieke proposities uit te 
werken, náást de algemenere boodschappen zoals 
dat onze btw-verleggingsregeling gunstig is en dat 
we goede achterlandverbindingen hebben. We 
benoemen per thema of sector de sterke punten, 
trends en ontwikkelingen. Thema’s zijn bijvoor-
beeld Life Sciences, E-Commerce of Chemicals.”
Elk van die proposities zijn vervat in een rapport 
van 100 tot 200 sheets en zijn tot stand gekomen 
in overleg met de belanghebbende partijen. De 
thema-specifieke én algemene propositiedocu-
menten worden kosteloos beschikbaar gesteld 
via de Holland Logistics Library voor iedereen 
die Nederland wil promoten als vestigings- en 
investeringsland. Deze library is 22 april tijdens het 
congres van de Topsector Logistiek gelanceerd 
en door iedereen te gebruiken en aan te vullen. 
Ook de nieuwste innovaties, trends en noviteiten 

Aad Veenman

Remco Buurman

Nederlandse logistieke dienstverleners mee, die 
als ambassadeurs kunnen vertellen wat Nederland 
te bieden heeft.
De aanpak voor Buitenlandpromotie is projectma-
tig. Als er veranderingen optreden in de kansrijkste 
thema’s en sectoren, kunnen nieuwe proposi-
ties aangepakt worden. De Buitenlandpromotie 
wordt gecofinancierd vanuit en gedragen door 
het bedrijfsleven. ‹‹

www.topsectorlogistiek.nl 
www.yourlogisticsgateway.nl

Actielijnen 2016 – 2020 
Topsector Logistiek
1    Neutraal Logistiek Informatie Platform: 

efficiënte duurzame concurrerende 
logistiek

2  Synchromodaal transport
3   Trade Compliance en Border 

management
4  Stadslogistiek
5  Cross Chain Control Centre
6  Servicelogistiek
7  Buitenlandpromotie
8  Maatwerkaanpak Regeldruk Logistiek
9  Human Capital 
10  Supply Chain Finance
11  MIRT Goederencorridorstudies
12  Samenwerking Nederlandse Zeehavens

Proposities per thema en sector
Life Sciences & Health
Lifestyle (o.a. fashion)
E-Commerce
Service Logistics
High Tech
Chemicals
AgroFood

komen in de databank en in de proposities terecht. 
“Je kunt er downloaden wat je nodig hebt tijdens 
je missie of acquisitieactiviteiten, maar ook uploa-
den wat anderen kunnen en mogen gebruiken. 
Bijvoorbeeld en film van een regio, goede best 
practices en innovaties.”

Proposities aan de man brengen
Van elk van de proposities komt behalve het uit-
gebreide rapport ook een marketingdocument 
beschikbaar. Uiteraard worden ze aan de man 
gebracht bij buitenlandse investeerders en ver-
laders. “Daarvoor brengen we ze actief naar de 
doelgroep toe”, vertelt Buurman. “We gaan naar 
netwerkbijeenkomsten en seminars in het bui-
tenland, op het gebied van logistiek, maar ook 
haken we aan bij delegaties en conferenties op het 
gebied van de thema’s en sectoren. Bijvoorbeeld 
naar de Global E-Commerce Summit in Barcelona, 
de Transport en Logistics beurs in Shanghai en 
een grote supply-chain conferentie in de USA. 
Overal moet men denken: ‘Hé, daar heb je dat 
Nederland weer’.”
Om de impact te vergroten neemt NDL/HIDC ook 
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Officiële lancering van de Holland Logistics Library tijdens het jaarcongres van de Topsector Logistiek


