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erg goed zijn, maar kom met in-
novaties waarmee bedrijven geld 
kunnen verdienen. Het verdien-
model, daar gaat het om. Ook in 
stedelijke distributie bijvoor-
beeld.”

Deel 3: over de impact 
 van transport 

en hoe het beter kan

De juryvoorzitter zwaait af bij de 
NLP, maar neemt eenzelfde rol op 
zich voor de TLN Ondernemers-
prijs. Dat is opmerkelijk voor ie-
mand die geen hoge pet op heeft 
van de transportsector en daar 
geen geheim van maakte. Hij 
neemt wel vaker geen blad voor 
de mond. Dat wordt hem niet al-
tijd in dank afgenomen. “Ik kan 
slecht liegen”, zal Ploos van Am-
stel verderop in het interview nog 
wat uitvoeriger belijden.
De overstap naar de TLN-prijs 
illustreert hoe zijn belangstelling 
verschuift naar andere aspecten 
binnen de logistiek. 
“Ook bij mij telt een dag maar  
24 uur, dus ik heb focus nodig. Je 
kunt niet overal verstand van 
hebben. Ik doceer in de opleiding 
Transport en Supply Chain Ma-
nagement aan de VU Amster-
dam. Het interessante is dat dit 
een bedrijfskundige opleiding is 

voor de logistieke dienstverle-
ning met zestig studenten per 
jaar. We leiden ze op tot het on-
dernemerschap. En daar gebeurt 
heel veel in samenwerken en het 
delen van data. Ik zag dat ook bij 
de Speed Docking competitie. 
Logistiek dienstverleners weten 
heel goed waar hun winstge-
vendheid zit. In die sector zitten 
- zo moet ik bekennen - prachti-
ge bedrijven.”

City logistics
Sinds 2014 is Ploos van Amstel 
lector City Logistics aan de Ho-
geschool van Amsterdam. Stede-
lijke distributie was jarenlang 
een heet hangijzer, waar velen 
zich de tanden op hebben stuk 
gebeten. Maar Ploos van Amstel 
heeft niet het gevoel aan een 
dood paard te trekken. Volgens 
hem is maar één voorwaarde es-
sentieel, namelijk dat de over-
heid ruggengraat toont. Over 
twee jaar zijn er weer verkiezin-
gen en wat blijft er dan over van 
de initiatieven die nu op stapel 
staan? “Het gaat goed, zolang de 
overheid blijft meedoen en de 
toezeggingen over elektrisch ver-
voer en het bundelen van goede-
renstromen waarmaakt. Dat 
moet echt gebeuren, want ik zie 
om me heen dat de stad verstikt 

raakt door transport. We moeten 
toe naar nog meer bundelen en 
het delen van capaciteit. Bela-
chelijk eigenlijk, dat verladers 
met eigen vervoer niet voor el-
kaar mogen rijden.” 
Dat is dan weer een opmerking 
waar de ‘nieuwe’ vrienden van 
Ploos van Amstel in de transport-
hoek minder blij mee zullen zijn.

Verspilling
De helft van de beschikbare ca-
paciteit in het wegvervoer staat 
stil bij een laad- of losadres. Het 
bleek een eyeopener te zijn uit 
het Speed Docking project, die de 
lector op het spoor zette richting 
samenhang tussen duurzaam-
heid en technologie in de trans-
portsector. Door daar beter mee 
om te gaan kan 1 van de 5 vracht-
wagens moeiteloos van de weg. 
Die fascinatie heeft hem gegre-
pen, de enorme verspilling en 
margekiller vanwege de onvoor-
spelbaarheid in transport.
“Ik ben begeesterd door transport 
en techniek. Laten we alle laad- 
en loslocaties in de stad opheffen. 
Je krijgt al rijdend ruimte toege-
wezen via augmented reality. 
Binnen tien minuten lossen en 
daarna wegwezen. ’s Avonds kan 
een restaurant op dezelfde plek 
een terras inrichten.”

Deel 4: over passie  
voor logistiek 

en dancefeesten 

Slechts weinig mensen kunnen 
met zoveel enthousiasme over 
logistiek en supply chain ontwik-
kelingen praten als Ploos van 
Amstel. Dat maakt hem één van 
de meest geliefde sprekers en do-
centen in dit vakgebied. Toch is 
hij min of meer per ongeluk in 
deze wereld gerold. Want hoewel 
zijn vader Rien Ploos van Amstel 
aan de TU Eindhoven logistiek 
doceerde, verliep zijn kennisma-
king met logistiek heel anders.
“In 1983 studeerde ik in Tilburg 
bedrijfseconomie met een bij-
baantje als platenplugger in de 
muziekindustrie. Dat laatste had 
vooral mijn belangstelling, maar 
mijn ouders wilden absoluut dat 
ik ging afstuderen. In die tijd be-
gon hoogleraar Ted Kumpe het 
vak logistiek te doceren, dat was 
toen nog uniek in Nederland. Ik 
heb mijn baantje als plugger er 
aan gegeven – nee, geen spijt van 
gehad – en kon tijdens mijn af-
studeren bij Edet, de toiletpapier-
fabrikant, aan de slag. Ik vond 
het onvoorstelbaar wat ik daar 
zag. Voetbalvelden vol toiletpa-
pier, veel daarvan raakte kwijt 
door slecht plannen. Ik ben toen 
begonnen als consultant bij Van 
der Bunt en heb vervolgens sa-
men met mensen van Berenschot 
gewerkt aan de Teleac-cursus lo-
gistiek, een geweldig project van 
Nehem als ontwikkelingsmaat-
schappij vanuit de overheid. Uit-
eindelijk hebben daar 30.000 
mensen aan deel genomen.” 

Philips
Vrijwel tegelijkertijd raakte zijn 
vader, als internationaal ver-
koopdirecteur van Philips, in de 
ban van logistiek. Beter gezegd, 
van mensen als Albert Schaafs-
ma en Graham Sharman, die 
vanuit hun Philips-achtergrond 
verbonden waren aan de TU 
Eindhoven. Rien Ploos van Am-
stel ontdekte waarom magazij-
nen vol lagen en er toch niet gele-
verd kon worden. Hij schreef er 
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