
‘ Opschaling  
is nu nodig’
Datadeling in de logistiek komt langzaamaan tot 
wasdom. Het is nu vooral een kwestie van werkbare 
oplossingen én voldoende schaalgrootte.

atadeling in de logistiek is natuur-
lijk niet nieuw. Wel is de aandacht 
voor het onderwerp groter dan 
ooit tevoren. Datadeling verruimt 

immers het inzicht, een cruciale voorwaarde 
voor bijvoorbeeld een optimale transport-
planning. Er gebeurt al veel om datadeling 
in de logistiek te stimuleren. Toch is er 
nog ruimte voor verbetering, vindt Femke 
Mureau, communicatieadviseur data bij 
IenW. ‘Opschaling is nu nodig. Immers, door 
meer data te delen, slagen we erin de logis-
tiek nóg efficiënter, veiliger en duurzamer 
te maken.’ Mureau kijkt daarbij vooral naar 
gemeenten. Zij beschikken namelijk over 
specifieke mobiliteitsdata – bijvoorbeeld 
met betrekking tot venstertijden en milieu-
zones – die nu nog niet of slecht ontsloten 
is. Het lopende project Data voor Logistiek 
moet daarin verandering brengen, vertelt 
Mureau. ‘Matrixian, een specialist in mobili-
teitsdatamanagement, is bezig bij gemeen-
ten om alle relevante data te verzamelen en 
deze te ontsluiten via een digitale kaart.’  

Verzamelen data lastig
Luke Liplijn van Matrixian stelt desgevraagd 
verrast te zijn door wat hij bij gemeenten 
aantreft. ‘Waar we snel achter kwamen, is 
dat dé wegbeheerder niet bestaat. Mobi-
liteitsdata is vaak gefragmenteerd, of zelfs 
gebrekkig, binnen de gemeente voorhanden. 
En dat maakt het verzamelen ervan soms erg 
lastig.’ Niettemin slaagde hij er met z’n team 
in om een grote hoeveelheid mobiliteits-
data – onder meer over voorkeursroutes, 
laad- en losplekken, parkeerplaatsen voor 
vrachtwagens en routeringen voor gevaar-
lijke stoffen – te verzamelen en in kaart te 

brengen. Liplijn: ‘Dit is waar we nu staan. 
De grootste uitdaging voor logistiek dienst-
verleners is nu om deze data toe te passen 
in de eigen bedrijfsvoering, om zo meer 
efficiëntie te realiseren.’ Om ze hiermee op 
weg te helpen, heeft IenW drie ICT-experts 
aangetrokken. Zij gaan, desnoods letterlijk, 
naast de logistiek dienstverlener zitten om 
de door Matrixian verzamelde data om te 
zetten in waardevolle informatie voor de 
eigen transportplanning.

Basis is gelegd
Waar de Matrixian Group verantwoordelijk 
is voor de technische kwaliteit van de logis-
tieke data, heeft het onvoldoende kennis 
en capaciteit in huis om alle data inhoude-
lijk te testen. Daarvoor is de feedback van 

eindgebruikers nodig. Een testpanel gaat 
hierin voorzien, vertelt Mureau. ‘Van de 
deelnemers aan dit testpanel wordt ver-
wacht dat zij actief aan de slag gaan met de 
beschikbare logistieke data. Ze bestuderen 
die data waarover ze kennis hebben en 
betrekken hier planners en/of chauffeurs 
bij. Tevens bestuderen ze op welke manier 
logistieke data is toe te passen binnen het 
bedrijf, op de korte en lange termijn.’ Feed-
back zal met name via het Matrixian-plat-
form plaatsvinden en via vervolgsessies van 
het testpanel. Mede op basis van het advies 
van het testpanel wordt bepaald met welke 
snelheid de uitrol van logistieke data naar 
de sector zal plaatsvinden. Liplijn, tot slot: 
‘De basis is gelegd, nu is het vooral een 
kwestie van uitbouwen en gaan gebruiken.’ 
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