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MKB VERSTERKINGSPLAN TOPSECTOR LOGISTIEK - 

MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) 

 

 

Dit plan geeft de mogelijkheden aan voor het stimuleren van innovatieactiviteiten voor de MKB 

doelgroep in de logistieke sector. Het beschrijft voor het MKB onder meer de mogelijkheden voor 

het indienen van MKB projecten binnen een aantal inhoudelijke thema’s. Heeft u als MKB-er ideeën 

of oplossingen die aansluiten op 1 of meerdere thema’s, dan kunt u in aanmerking komen voor 

ondersteuning. 

 

Inhoudelijk kader: uitwerking thema’s 

 

Inhoudelijk is gekozen voor het uitvragen van projecten binnen de volgende thema’s: 

 

1. Bundelen en modaliteiten 

2. Ketensamenwerking 

3. Servicelogistiek  

4. Ketenfinanciering 

5. Regelgeving internationale handel 

6. Nieuwe (voertuig-)technologie 

7. Duurzaamheid 

 

De thema’s worden hieronder uitgewerkt.  

 

1 Bundelen en modaliteiten  

Ontwikkelt u een geïntegreerde vervoersoplossing met verschillende modaliteiten? Of bent u bezig 

met een bundelingsproject met verschillende modaliteiten? 

 

Synchromodaal vervoer is het optimaal benutten van verschillende modaliteiten in een 

geïntegreerde vervoersoplossing. Dat kan op corridors en in regio’s waar voldoende ladingaanbod 

is, zodat hoogfrequent vervoer via (alle) modaliteiten kan plaatsvinden. Verladers kunnen hun 

goederen via de verschillende modaliteiten laten transporteren zonder de voorkeur voor modaliteit 

vooraf vast te leggen. Wel worden uiteraard prestatiecriteria vastgesteld (bijv. betrouwbaarheid) 

en kan het percentage dat minimaal via binnenvaart en/of spoor wordt getransporteerd onderdeel 

uitmaken van het Service Level Agreement (SLA). Een vereiste is dat minimaal sprake moet zijn 

van twee modaliteiten. Dus bijvoorbeeld naast wegtransport minimaal één andere modaliteit. 

 

Binnen het thema Bundelen en modaliteiten worden projecten gevraagd, waarbij men het transport 

van lading op synchro- of multimodale wijze wil laten afwikkelen, waar dat nu nog over de weg 

gaat. 
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2 Ketensamenwerking 

Heeft u slimme oplossingen om samenwerking en bundeling in uw keten of tussen verschillende 

ketens te verbeteren? Wilt u hiervoor de logistiek op een geïntegreerde manier aansturen? 

 

Bij regie over meerdere logistieke ketens en netwerken gaat het om bundeling en aansturing van 

fysieke goederenstromen, informatiestromen en financiële stromen. Het idee van ketenregie is het 

scheppen van schaalvoordelen en betere dienstverlening door samenwerking die bedrijven en 

ketens overstijgt. Hierdoor ontstaat betere planning met betere afstemming en bundeling van 

activiteiten en besparing in logistieke kosten door het combineren van lading, betere 

voorspellingen van logistieke bewegingen, nieuwe business modellen, lagere druk op het milieu, 

nieuwe bedrijvigheid met meer werkgelegenheid, etc.  

 

Binnen het thema Ketensamenwerking worden projecten gevraagd voor de ontwikkeling van 

nieuwe diensten voor ketenregie. Onderwerpen die daarbij aan bod komen kunnen variëren van 

innovatieve (ICT) platformen, dashboards, monitoring/tracking & tracing tot automatische en 

eenvoudige afhandeling van transportopdrachten en het delen van data en datamanagement. 

 

3 Service Logistiek  

Biedt u nieuwe creatieve oplossingen voor de organisatie en regie van after sales service?  

Bedenkt u nieuwe serviceconcepten? 

 

Mede door veranderde duurzaamheids- en klanteisen leveren bedrijven steeds vaker een gewenste 

functionaliteit aan de klant dan een product. Deze functionaliteit omvat de verkoop of het gebruik 

van een technologisch product, maar daarnaast programma’s gericht op instandhouding, upgrading 

en veilig gebruik van een product gedurende de hele levenscyclus tot en met uiteindelijke 

buitengebruikstelling, terugname en hergebruik van een product. Service Logistiek coördineert alle 

aspecten van deze ‘after-sales’ service. De uitdaging ligt in een samenhangende besturing van alle 

elementen: callcenters, (remote) diagnostiek, onderhoudsmonteurs, reserveonderdelen, tools, 

voorwaartse- en retourlogistiek, reparatie en hergebruik. 

 
Binnen het thema Servicelogistiek worden projecten gevraagd voor het ontwikkelen van nieuwe 

serviceconcepten waarmee een omslag wordt bewerkstelligd van traditionele productlevering naar 

levering van op producten gebaseerde diensten, het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen op 

basis van deze dienstverlening, waarin service via een servicecontract (service level agreement) 

wordt geleverd en tot slot het ontwikkelen van ketenregieconcepten en opzetten van service 

logistieke Control Towers voor regie over service transacties.  
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4 Ketenfinanciering 

Bent u bezig met het ontwikkelen en toepassen van nieuwe financieringsmogelijkheden in de 

logistieke keten om zo op een innovatieve manier kosten uit de keten te halen en/of risico's in de 

keten te reduceren en zoekt u hierin nieuwe samenwerkingsmogelijkheden? Voor uzelf of als 

dienstverlener voor anderen? 

 

Ketenfinanciering richt zich op het optimaliseren van financiering en financieringskosten van de 

totale logistieke keten en de integratie van financiële processen tussen verladers, toeleveranciers, 

logistieke dienstverleners, financiële partners en andere relevante partners in en over de totale 

waardeketen(s). Belangrijk is dat door samenwerking tussen ketenpartners nieuwe mogelijkheden 

ontstaan voor bedrijven op het gebied van het beheersen en verbeteren van werkkapitaal, 

assets, voorraden, risico’s en aansprakelijkheid, (reverse) factureringsprocessen en dergelijke. Het 

doel is het reduceren van kosten en risico's in de keten. 

 

Binnen het thema Ketenfinanciering worden projecten gevraagd voor vernieuwing in de inrichting 

van financiële processen in en over logistieke keten(s), voor de ontwikkeling van nieuwe 

financieringsconcepten voor logistieke ketens en de ontwikkeling van tools / bouwstenen om 

ketenfinanciering door een samenwerking van MKB bedrijven mogelijk te maken.  

 

5 Regelgeving internationale handel 

Ondervindt u (veel) hinder van nationale en internationale regelgeving? En hebt u ideeën om hier 

op een slimme en efficiënte manier mee om te gaan? Of hebt u oplossingen die bestaande 

faciliteiten beter toegankelijk maken? 

 

Dit thema richt zich op het verder uitbouwen van de leidende positie van Nederland in het 

faciliteren van handelslogistiek door toepassing van vernieuwde toezichtsconcepten, stroomlijning  

en vereenvoudiging van procedures en betere integratie van toezicht in ongestoorde logistieke 

ketens. Handelsfacilitatie door vermindering van regeldruk is één van de belangrijkste redenen 

voor bedrijven om juist Nederland als toegangspoort naar Europa te gebruiken. Het succes van de 

handelsfacilitatie in Nederland is gebaseerd op een samenwerking tussen de inspectiediensten 

(douane) en het bedrijfsleven, die uniek is in Europa. 

 

Binnen het thema Regelgeving internationale handel worden projecten gevraagd die bijdragen aan 

betere integratie van toezicht in logistieke ketens. 

 

6 Nieuwe (voertuig-)technologie 

Bent u bezig robots of automatisch geleide voertuigen in uw bedrijfsprocessen te integreren? Heeft 

u oplossing voor het samen laten werken van nieuwe technologie en mensen?  

 

In transport en logistiek wordt steeds meer technologie geïntroduceerd die een deel van de 

werkzaamheden van mensen vervangt. Denk bijvoorbeeld aan stapel-robots, of voertuigen die 

automatisch achter mensen aan rijden om zware dozen te vervoeren. Er is bij de ontwikkeling van 

deze technologie weinig aandacht voor de invloed die deze technologie heeft op mensen. En die 

invloed is er wel degelijk, omdat werkzaamheden geheel of gedeeltelijk verdwijnen, of omdat 

functies veranderen, en mensen bijgeschoold moeten worden. Dit laatste geldt in het bijzonder 

voor bestuurders van autonome vaar- en voertuigen. Tenslotte is het nog onduidelijk hoe die 
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nieuwe technologie past binnen de bestaande logistieke processen, en wat de gevolgen zijn van de 

introductie van autonome technologie op de langere duur.   

 

Binnen het thema Nieuwe (voertuig-)technologie worden projecten gevraagd die een bijdrage 

leveren aan het inzicht in de inzet van technologie in logistieke processen in warehouses en in het 

transport, met bijzondere aandacht voor de rol van de mens.      

 

7 Duurzaamheid 

Bent u bezig uw bedrijfsprocessen te verduurzamen? Ontwikkelt u een (technologische) oplossing 

die door bedrijven in de logistiek kan worden gebruikt om hun processen te verduurzamen?  

 

In het regeerakkoord is benadrukt dat we allemaal moeten bijdragen om de CO2 reductie 

doelstellingen, zoals afgesproken in Parijs, te realiseren. De overheid bereidt een 

maatregelenpakket voor, maar gelukkig zijn al veel bedrijven bezig met het verduurzamen van hun 

processen of het ontwikkelen van duurzame oplossingen voor het gebruik in logistiek. 

 

Binnen het thema Duurzaamheid worden projecten gevraagd die een bijdrage leveren aan het 

reduceren van CO2 uitstoot. Direct, door de invoering van procesverbeteringen, of indirect, door 

randvoorwaarden in te vullen of (technologische) oplossingen te ontwikkelen. 

 


