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daar goed in. Ook internationaal, 
omgaan met andere culturen. 
Tweede aspect, we zijn nauwe-
lijks statusgevoelig. Medewerkers 
mogen alles zeggen en we leren 
steeds beter hoe we dat kunnen 
gebruiken. Dat is over de grens 
heel anders. Hier hebben we plat-
te organisaties, egalitair – je mag 
vragen wat je wil. Managers van 
transportbedrijven lopen altijd 
even langs de chauffeurs. Mede 
daardoor verzamelen ze goede 
mensen om zich heen. Derde 
punt: we rekenen mensen af op 
resultaat en niet – zoals Ameri-
kanen doen – op hoeveel uur ie-
mand werkt. Langetermijnresul-
taat bedoelt Ploos van Amstel, 
niet individueel maar als groep. 
Talent wordt hier gewaardeerd en 
mag meedoen. Resultaatgericht 
betekent in dit geval ook door-
pakken. Soms met kleine stapjes, 
maar vasthoudend en zorgvuldig. 
Tot slot, maar dat geldt niet voor 
iedereen helaas, we zijn goed in 
over onze eigen muur kijken. Wat 
gebeurt elders, dat ik hier kan ge-
bruiken? Winnaars van de NLP 

hebben allemaal innovaties van 
buiten naar binnen gehaald, be-
toogt de juryvoorzitter. 

Innovatief
Slim combineren, afkijken wat 
elders gebeurt. Dat dus wel, maar 
zelf innoveren zit er niet zo in, vol-
gens Ploos van Amstel. Hij denkt 
even na over de vraag welke spec-
taculaire innovaties hij heeft ge-
zien in de afgelopen jaren. Vervol-
gens komt hij met namen uit de 
IT-wereld, die binnen de logistiek 
furore hebben gemaakt en dat nu 
ook internationaal uitventen. Or-
tec bijvoorbeeld, Slimstock, Quin-
tiq, Technolution en Simacan, die 
nu voor Ahold een control tower 
aan het bouwen is. Maar als het 
gaat om innovatie in supply chain 
processen, dan concludeert de af-
tredende NLP-juryvoorzitter, dat 
er geen bedrijven bij zaten die in 
dit opzicht grote innovaties heb-
ben laten zien. De vernieuwing zit 
doorgaans in de planning, de be-
sturing van processen en in het 
delen van data in de keten. Van 
Drie Groep wordt nog een keer ge-

noemd, net als Nike, de winnaar 
van 2014.
Als topsector zou de Nederlandse 
logistiek zich moeten gaan on-
derscheiden op innovatief gebied. 
Dat is het idee, maar velen twijfe-
len daaraan. Ploos van Amstel 
plaatst een nuancering. “Er is 
fundamenteel onderzoek nodig, 
bijvoorbeeld om te komen van big 
data naar fast data. Ook voor de 
harde technische kant, denk aan 
nieuwe voertuigen en vervoers-
concepten. Maar dat geldt nog 
het meest voor ondersteuning in 
beslissingsprocessen. Mijn stel-
ling is: logistiek is geen vak meer, 
althans aan universiteiten. We 
gaan van producten naar dien-
sten. Dan is de traditionele logis-
tiek van dozen schuiven en het 
aansturen van fabrieken minder 
interessant. Het gaat om de as-
pecten er om heen, die maken dat 
logistieke processen beter gaan 
verlopen.”

Wake-up
Vanuit die visie lijkt het hebben 
van een apart topinstituut, het 

TKI Dinalog, een overbodige luxe. 
Niet helemaal, stelt Ploos van 
Amstel. Na vijf jaar Dinalog 
maakt hij voorzichtig de balans 
op. Het instituut heeft in zijn 
ogen een paar dingen goed ge-
daan. Hoogleraren en weten-
schappers zijn bij elkaar ge-
bracht; op zich een hele kunst, zo 
heeft hij van dichtbij ervaren. 
Zijn waardering gaat vooral uit 
naar medeoprichter prof. Jo van 
Nunen. De eerste fase van het sa-
menbrengen van wetenschappe-
lijk onderzoek is heel goed ge-
beurd. “Ik heb wel eens lelijk 
gedaan over Dinalog, maar er is 
veel gepresteerd en er zijn be-
langrijke accenten gelegd, denk 
aan servicelogistiek. Maar de vol-
gende fase – hoe kan het bedrijfs-
leven aanhaken – kwam niet van 
de grond. Bedrijven kunnen niet 
vier jaar wachten op tastbaar re-
sultaat uit de projecten. De crisis 
hielp ook niet echt natuurlijk. Er 
is nu wel een soort wake-up call 
geweest onder de nieuwe Dina-
log-leiding. Niet dingen verzin-
nen die wellicht als concept heel 
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