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Walther Ploos van Amstel (52)

Opleiding
1974-1980 VWO Rythovius College in Eersel
1980-1985 Universiteit Tilburg – bedrijfseconomie
2002  Promotie VU Amsterdam 

Werk
1986-2004 Consultancy voor onder andere Van der
  Bunt, Cap Gemini, KPMG, TNO
2003-2010 Hoogleraar Logistiek, KMA in Breda
2008-2013 Expert duurzame logistiek, TNO
2010-2012 Docent Logistiek, HvA
2010-2015 Assistent professor Transport & Logistiek,
  VU Amsterdam
2014  Lector City Logistics, HvA

Privé
Getrouwd met Bram Sniekers - Hobby: DJ tech-house

Buiten rijdt een scanauto van 
Cition door de straat. De auto van 
de parkeerwachter slaat linksaf 
en vervolgt zijn weg langs de vele 
duizenden geparkeerde auto’s in 
de Amsterdamse straten. Niet 
veel later komt een collega op een 
scooter voorbij om – daar waar 
dat nog niet elektronisch is ge-
beurd – een boete uit te delen. 
De ogen van Ploos van Amstel 
beginnen te glinsteren. “Kijk, dat 
vind ik nou knap. Zo’n auto die 
per uur 1.200 kentekens van ge-
parkeerde auto’s scant. Cition 
beschikt over software waarmee 
ze op elk moment van dag de 
pakkans per straat kunnen be-
oordelen op basis van historie. 
Dat is nou big data analyse en 
routeoptimalisering in optima 
forma. Let maar op, soms komen 
ze vaker langs dan normaal.”

Vanuit een restaurant in een hip-
pe Amsterdamse buurt overziet 
Ploos van Amstel de logistieke 
wereld. In de loop der jaren heeft 
hij zich laten inspireren door 
technologie (ICT), door vinding-
rijke bedrijven die met een goed 
concept de markt wisten te ver-
overen. Zelf inspireerde hij veel 
logistiek professionals in talloze 
colleges, spreekbeurten op con-
gressen en als juryvoorzitter van 
onder andere de Nederlandse Lo-
gistiek Prijs (NLP). Afgelopen no-
vember reikte hij voor het laatst 
de prijs uit, aan Docdata, niet de 
minste winnaar van de afgelopen 
tien jaar. Aan dit jurywerk is nu 
een einde gekomen.

Landbouw
Maar de onverbeterlijke stads-
mens Ploos van Amstel – tevens 

lector City Logistics – zou best 
nog wel een keer een Nederlandse 
logistieke prijs willen uitreiken 
aan het boerenbedrijf in zijn ge-
heel. “Kijk eens wat daar alle-
maal gebeurt. Rozen in zeecon-
tainers, koeien voorzien van 
sensoren die precies vertellen hoe 
de fysieke gesteldheid is van het 
beest. Super � jnmazige techniek 
en volledig sense and respond. 
Ook de akkerbouw is al ver; waar 
de kwaliteit van de grond bepa-
lend is voor de pootafstand van 
de aardappelen om dezelfde 
grootte te krijgen. Tomatenpro-
ductie die zo goed is afgestemd in 
de keten, dat de hele kas in één 
keer allemaal rode tomaten a� e-
vert. De landbouw is al een stuk 
verder met innovatief denken.”

Deel 1: over logistiek
als middel om

geld te verdienen

Tien jaar lang zag Ploos van Am-
stel als juryvoorzitter van de NLP 
het neusje van de zalm in logis-
tiek Nederland. Er was al een 
mooi trackrecord opgebouwd on-
der leiding van zijn voorganger 
prof. Arno de Schepper. Klinken-
de namen als DAF, Hema, Weh-
kamp, Centraal Boekhuis, Fokker 
hadden al een keer op het podi-
um gestaan. Mooie bedrijven vol-
gens Ploos van Amstel, maar wel 
vaak vooral intern georiënteerd. 
Bovenal bleek niet zo goed of de 
winnaars nu juist dankzij goed 
logistiek beleid succesvol in de 
markt stonden. De jury gaf zich-
zelf de opdracht om bedrijven te 
vinden die dankzij logistiek meer 

geld weten te verdienen. Niet al-
leen kosten weten te reduceren, 
maar meer opbrengsten genere-
ren. Dat werd het uitgangspunt.
Het eerste jaar onder Ploos van 
Amstel leverde meteen al een ta-
melijk afwijkende winnaar op, de 
Van Drie Groep. Voor de meeste 
logistici niet meer dan een 
slachtbedrijf. Maar Ploos van 
Amstel zag veel meer in de kalfs-
vleesproducent. “Ik was diep on-
der de indruk. Van Drie deed dat 
al nog voor dat de grote schanda-
len in de vleessector openbaar 
werden. Van elk stukje vlees wist 
de vleesverwerker de herkomst. 
Maar ze deden nog iets slims, na-
melijk het goed toepassen van het 
klantorderontkoppelpunt, al noe-
men ze dat daar niet zo. Een kalf 
is in feite een restproduct, be-
doeld om de melkproductie op 
gang te houden. Het aanbod staat 
vast, de markt is volledig trans-
parant. Iedere verwerker weet 
dus de stroom aan kalveren. 
Maar degene die het beste kan 
inspelen op de dagprijs is in staat 
de hoogste prijs te realiseren. Hoe 
kun je het proces maximaal laten 
aansluiten op de vraag in de 
markt? Dat is geld verdienen met 
logistiek en slim gebruik maken 
van ICT. Een fantastische win-
naar in mijn ogen.”

Leerboekjes
Docent Ploos van Amstel vindt 
het heerlijk om uitleg te geven. 
Verderop in het interview zal hij 
zeggen, dat het hem weinig uit-
maakt of zijn verhaal wel of niet 
wordt opgepikt. Hij heeft er geen 
moeite mee om zijn boodschap 
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