
 

 

 

Strategische personeelsplanning
zonderzonder  visievisie  geengeen  strategiestrategie



 
And that intuitive software paired with a new
approach to service will re-shape the trillion
dollar industry of international shipping. Our
team brings together industry veterans and
newcomers, aligned with our commitment to
solving hard problems and creating great client
experiences. If you share this vision, join us.

 
 
 

Unlock the full
potential of your

team

One collaborative
workspace

Empower your
suppliers

Experience
designed to fit you

specific needs



 Tight labour market with rising labour costs, could
accelerate investments in innovative technologies and
digitisation
Henk de Bruijn, manager social infrastructuur PoR

In order to maintain and strengthen our position as logistics front
we need to focus on two key domains; collaboration and innovation
Remco Buurman, CEO NDL



 
Tekort aan personeel is belangrijke belemmering geworden…
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Tekort aan personeel is belangrijke belemmering voor groei geworden



 Maar er is meer aan de hand…

 
 

Tegelijkertijd zien we een beweging, de bekende brommer van rechts



Doelen:
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en
Tijdgebonden

Pienter:
clever and quick in thought and action:

Smart knap ; leuk om te zien ; slim ; clever ;
uitgeslapen ; pienter ; snugger ; kien ; schrander
; goochem ; bij de pinken ; intelligent ; wijs ;
geleerd ; gis ; stijlvol ; chic ; elegant ; esthetisch
; verfijnd ; smaakvol ; modieuze verfijning ;
correct ; verstandig ; doordacht ; raadzaam ;
zinnig ; bedachtzaam ; nadenkend ; wijselijk ;
weldenkend ; wakker ; alert ; oplettend ;
bijdehand ; raak ; gevat ; adrem ; snedig ;
uitgekiend ; scherpzinnig ; spitsvondig ;
gewiekst ; gehaaid ; gelikt ; tiptop ; piekfijn ;
picobello ; kittig

Smart people

smartindustry

smartliving

smartmobilitysmartcities

smartfarming

smartmachinery

smartports

 
 

Smart is the buzz word

Smartlogistics
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Logistiek verbindt de keten aan elkaar;

het blijft people’s business

Toegevoegde waarde wordt kennisgedreven
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Visie op human resources,
begin met waarom

 

“Golden Circle” Simon Sinek

How - how the business fulfills that core belief.
 
What - what the company does to fulfill
that core belief.

Innoveren

Logistiek is Presteren

Why - the core belief of the business. It's whywhy the
business exists.



 vele uitdagingen
waarop antwoorden moeten komen

Why

Bedrijf
- profiel
- cultuur

Sector
- vergrijzing
- duurzaamheid
- digitalisering

Werknemer
- ontwikkeling
- bepaalt eigen keuzes
- zoekt balans



 Het vermogen tot innovatie 
is bepalend voor klantwaarde

Hoe doe je dat? Hoe hou je het vast?

Why

Innoveren is de doorbraak in klantwaarde



Mens en machine ontmoeten elkaar
vormen zij de perfect fit?

How

 25%     succesvolle innovaties       75%
technologie                                      sociaal
 



 Implementatie van smart people
waar liggen de accenten

Bereidheid tot samenwerking

Match tussen mens en machine Blijvend lerende omgeving

Op zoek naar een logistieke
operatie en serieuze
partnerships, gedreven op
waarde en een gezonde prijs.
Niet omdat het kan, maar omdat
het moet.
Jan 2019, Bart Banning, ABN AMRO

Change the human capital;
from ‘acting digital’ to ‘being
digital’.
Nov 2018, Marc Engel, Chief
supply chain officer Unilever

Digitalisering is van levensbelang
voor de toekomstige
concurrentiepositie van de
Rotterdamse haven.
Dec 2018, Paul Smits, CFO
PortofRotterdam

What
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We moeten ons nog beter
gaan onderscheiden als
werkgever    
Robert Verkroost, HR directeur
DPD  okt 2018

Talenten zoeken een
organisatie waaraan ze zich
willen binden
Steven Gudde, docent
Arbeidsstrategie HvA, febr 2019

Wij maken gebruik van een
eigen kweekvijver voor
invulling van leidinggevende
profielen
Fred Romein CB Logistics, jan
2019
 

HR strategisch insteken en
klaar zijn voor innovaties
 
Bart Banning, ABN AMRO, nov
2018

Aantrekken van smart people
waar liggen de accenten

What



 

 

 2016-17-18           profielverandering logistiek personeelsbestand 202
2

Interviews Ronde tafel Enquête onder bedrijven

Rapport ABN AMRO Strategische HR Planning              maart 2019
 

Hoogconjunctuur Tegelijkertijd voorbereiden op…

Visie ABN AMRO
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Opleiding Bedrijfsleven201
9

202
2

• Aanpassen van het curriculum
• X-sectoraal
• Volatiele studentenaantallen
• Bedrijfsstages

• Traditioneel vs modern
                 geleide bedrijven

• Waardering (ontwikkeling)
• Bedrijfsprofiel
• Geef ruimte aan jong personeel

“Talent kun je pas inzetten op het
moment dat je het talent hebt
ontdekt.”
Mrt 2019, Ron Kleinsmit
Algemeen directeur Portena Logistiek

Maak connectie en geef ruimte aan (jong) talent

“Om de nieuwe generatie aan te
trekken en vast te houden, moeten
traditionele bedrijven veranderen,
anders overleven ze niet.”
Mrt 2019, Chava Limburg, Account Director
Productie & Logistiek YoungCapital
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• IT skills
• Communicatie
• Ontwikkeling

• Duurzame inzetbaarheid
• Lerende omgeving
• Gerichte opleiding
• Profiel/purpose

 
 
 

“A guiding principle should be to
reduce the costs for all activities that
are necessary but not
differentiating, while investing in
the capabilities that create value for
customers’.
Matthew Siegel, PWC 2016

Strategische HR planning: heldere visie op de workforce van de toekomst

“Visionair zijn is een belangrijke
competentie in HR. Weten wat er,
wanneer en door wie gaat worden geëist
en het logistieke proces daarop kunnen
aanpassen.”
Karl Muusse, logistiek.nl

BEDRIJFVANDEMEDEWERKERVANDE



IMPACT



Fit for the future…?


