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Inleiding

Samenwerken in logistiek is ‘in’. Samenwerken en samen delen biedt perspectief voor

de toekomst. Door samenwerking kunnen inefficiënties in tot op heden verbrokkelde

logistieke netwerken worden opgeheven en kan er optimaal ingespeeld worden op de

wensen van de klant. Synergie is daarbij een toverwoord dat vaak door bedrijven

wordt gebruikt als synoniem voor samenwerking, fusies en overnames in vele 

verschillende situaties. 

In algemene zin kan synergie gedefinieerd worden als de situatie waarin het geheel

meer waard is dan de som van de delen. Hiervoor wordt vaak de “formule” 1+1 = 3

gebruikt. Een betere illustratie is echter 1 + 1= 1,7 + 1,3. Hieruit blijkt dat synergie-

voordelen wel duidelijk aanwezig zijn maar niet altijd op dezelfde manier; de partijen

werken bijvoorbeeld wel samen maar behouden daarbij hun zelfstandige status en de

verdeling van de winst hoeft niet altijd gelijk te zijn voor de deelnemende partijen. 

De term synergie leeft in de praktijk, maar hoe bereik je als bedrijf eigenlijk synergie

door samen te werken? Hoe meet je dat en hoe verdeel je de synergievoordelen van die

samenwerking op een eerlijke manier over de deelnemers? 

Om op een heldere en praktische manier inzicht te geven in de mogelijkheden tot het

behalen van synergievoordelen in logistieke netwerken, heeft TNO Inro samen met

CentER Applied Research van de Universiteit van Tilburg (UvT) onderzoek gedaan

naar“SYnergievoordelen in LOgistieke NETwerken (Sylonet)”. Het Sylonet project is 

gefinancierd en inhoudelijk begeleid door KLICT en Nederland Distributieland (NDL).

Deze rapportage betreft deel II van het eindrapport Sylonet1 en schetst handvatten

voor samenwerking in de logistieke praktijk. Logistiek managers en consultants 

kunnen dit gebruiken om na te gaan welke synergetische samenwerking er 

nagestreefd wordt en hoe de synergievoordelen gekwantificeerd en “eerlijk” verdeeld

kunnen worden over de betrokken (keten)partijen. 

Dit stappenplan is geschikt voor bedrijven die (willen) samenwerken op logistieke 

activiteiten en daarmee efficiency- en/of effectiviteitverbeteringen willen behalen.

Binnen Sylonet is gekozen om te focussen op die zaken die meetbaar en objectief

gemaakt kunnen worden, oftewel kosten en service. Door synergie meetbaar en objec-

tief te maken, worden er met deze rapportage handvatten geboden voor het samenwer-

kingsproces. Het creëren van een win-win situatie voor alle partijen is immers een

essentiële voorwaarde voor een succesvolle samenwerking. 

1 Het eindrapport Sylonet deel I bevat de eindresultaten van het totale Sylonet project en bevat een synergie indeling,

de resultaten van de praktijkcases en de synthese met de eerder uitgevoerde literatuurstudie. Dit volledige rapport

kan gratis gedownload worden van de website van KLICT (www.klict.org). 
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Sylonet stappenplan

Om te beoordelen of het voor een bedrijf voordelig is om

in de logistieke keten samen te werken, is het noodzakelijk

om de mogelijkheden hiertoe te inventariseren. Dit kan

met behulp van het Sylonet stappenplan. 

De 1e stap is om na te gaan welke mogelijkheden er zijn

tot synergetische logistieke (horizontale en/of verticale)

samenwerking. Hiervoor onderscheiden we 3 typen van

synergetische samenwerking. Iedere partij kan een ver-

schillend doel hebben (en dus een ander type synergie na

streven). Het duidelijk hebben van doelen is een belang-

rijke succesfactor in het samenwerkingsproces.

De 2e stap is het meten van de synergievoordelen. Om de

verandering in kosten als gevolg van logistieke samenwer-

king te bepalen wordt er vaak gebruik gemaakt van de

Activity Based Costing (ABC) methode. Door samenwerking

kan er ook een verandering in logistieke performance,

oftewel een effectiviteitverbetering gerealiseerd worden.

Hierbij gaat het om veranderingen in doorlooptijd,

betrouwbaarheid, frequentie, etc. hetgeen gemeten kan

worden middels key performance indicatoren

Als bepaald is welke partijen gaan samenwerken en welke

winst er wordt behaald, is de 3e stap uiteraard het verde-

len van synergie. Wie gaat de “samenwerkingsvruchten”

precies gaat plukken? Voor de bedrijven die achteruitgaan

door samenwerking ontbreekt de ‘incentive’ om een pro-

ject in te voeren. Door een herverdeling van kosten,

opbrengsten en investeringen kan die ‘incentive’ wel ont-

staan. Hiervoor dient een ‘eerlijke’ verdelingssleutel ont-

wikkeld te worden. 

Deze stappen worden geïllustreerd aan de hand van bijge-

voegd schema.

kostendragers

activiteiten

resources/
productiemiddelen

kosten-
besparingen

service-
verbetering

grijpt in op resulteert in
wordt eerlijk
verdeeld over

Stap 1
Hoe specificeer je

synergie?

Stap 2
Hoe meet je
synergie?

Stap 3
Hoe verdeel je

synergie?

Type synergie
- operationeel
- coördinatie

- netwerk

Partij A
besparing Partij B

besparing

Partij C
besparing

Activity
based
costing

Key
performance
indicatoren
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Operationele synergie is concreet en objectief en dus goed

meetbaar. 

Coördinatiesynergievoordelen bestaan uit kostenbesparin-

gen en serviceverbeteringen als gevolg van betere afstem-

ming en activiteit-overschrijdende optimalisatie.

Coördinatiesynergie is meetbaar via kostenafwegingen en

service prestaties. 

Netwerksynergievoordelen zijn hoogwaardige kwalitatieve

voordelen in beperkte kwantiteit als gevolg van totale

logistieke integratie. Netwerk-synergievoordelen zijn

moeilijk meetbaar omdat ze betrekking hebben op een

complex samenspel van soms tegengestelde effecten. Voor

een groot deel bestaat netwerksynergie echter uit opera-

tionele en coördinatiesynergie.

De termijn van synergie en de mate specificiteit van

samenwerking zijn van belang voor het meten van kosten.

In het algemeen geldt dat operationele synergie met name

speelt in horizontale samenwerkingsverbanden op korte

termijn en netwerksynergie in verticale samenwerking

(ketensamenwerking) op de langere termijn. 

Synergie kent vele gedaanten. De eerste stap in het

Sylonet stappenplan is om na te gaan welke synergie er

nagestreefd wordt door de samenwerkende (onderdelen

van) bedrijven. 

Synergietypologie

In Sylonet onderscheiden we 3 typen synergie:

• Operationele synergie; oftewel het efficiënter (goedko-

per) uitvoeren van een bepaalde activiteit binnen de

bestaande grondvorm.

• Coördinatiesynergie; oftewel het realiseren van afstem-

ming/koppeling tussen de partijen binnen de bestaande

grondvorm.

• Netwerksynergie; oftewel om structurele voordelen als

gevolg van veranderingen in het netwerk (grondvorm-

wijzigingen)

Zie ter illustratie onderstaand figuur.

Operationele synergie is vaak een opstart naar coördinatie-

en vervolgens netwerksynergie (zie ontwikkelingslijn).

Daarnaast treedt operationele synergie ook op bij de

andere synergieniveau’s (zie deelverzamelingen).

Stap 1: Identificatie van synergie
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structuren

Betere
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processen,

nieuwe
locaties

Nieuwe
processen,
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synergie

Coördinatie
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Operationele
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Zoetwaren Distributie Nederland

De samenwerking in “Zoetwaren Distributie Nederland”

betreft een reeds geïmplementeerde inkoopcombinatie van

meerdere bakkerijen die gezamenlijk hun LTL transport

uitbesteden aan Tibbett & Britten voor een bepaalde

totaalprijs per bakker. Naast onderhandelings-macht wordt

er operationele synergie gerealiseerd omdat er door

samenlading (via een crossdock centrum in Breda) een

betere benutting behaald kan worden. Naast de kosten-

voordelen voor de bakkers levert het ZDN ook servicever-

beteringen op voor de afnemers. Immers omdat de leve-

ranciers dezelfde klanten hebben kunnen meerdere

zendingen in een vrachtwagen worden geconsolideerd en

krijgen afnemers minder vrachtwagens voor de deur en

minder deelzendingen.

Samenwerkingsvoorbeelden gericht op operationele synergie

Brouwers stappen in project Distrivaart 

De brouwers Bavaria, Grolsch, Heineken en Interbrew ver-

voeren hun bier in het kader van het binnenvaartproject

Distrivaart ook over water. Het doel van het project

Distrivaart is de ontwikkeling van een landelijk dekkend

transportnetwerk voor de distributie van consumenten-

goederen over water tussen distributiecentra van fabrie-

ken en distributiecentra van de supermarktketens. Om de

schepen te vullen zullen diverse producenten in de fast

moving consumer goods sector gaan samenwerken. In eer-

ste instantie gaat het dan om bierbrouwers maar ook fris-

dank-, luier- en huisdiervoedingsproducenten zullen naar

verwachting gaan deelnemen. In de eenvoudigste variant,

genaamd het transportnetwerk, gaat het om het optimali-

seren van de activiteit transport door het schip als ver-

voermiddel te gebruiken door een gemeenschappelijk

inkoopbureau van producenten. Full truck loads van pro-

ducent naar retailer gaan niet meer alleen over de weg

maar multi-modaal ook per binnenvaart.

Bron: TNO Inro, UvT, Sylonet eindrapport deel I, augustus 2003

Bron: NDL et al., Distrivaart 2; aanzet tot een businessplan,
maart 2003
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Samenwerkingsvoorbeelden gericht op coördinatiesynergie

Van Maatwerk naar Confectie 

Het project “Van Maatwerk naar Confectie” heeft als doel

het ontwerpen van een nieuwe en andere inrichting van

de binnenlandse retailketen van fabrikant tot en met de

winkel. Het optimaliseren van de individuele bestelmetho-

diek (transactiekosten versus voorraadkosten) van retailers

resulteert immers in een onregelmatig bestelgedrag van

veel kleine orders naar de producenten toe, dit komt door

het onregelmatige koopgedrag van de consument. Als men

op ketenniveau de transactiekosten en voorraadkosten

optimaliseert, resulteert dit in grotere meer regelmatige

orders van de producent naar de retailer toe.

Synchronisatie resulteert in lagere transactiekosten tussen

producent en retailer (zowel fysiek transport als adminis-

tratief) en lagere voorraadkosten bij de producent. Dit

weegt op tegen de  hogere kosten van de verhoogde voor-

raad bij de retailer

Vandaag voor morgen concept van Albert Heijn 

Om er voor te zorgen dat de klant kan rekenen op de

juiste producten, die op het juiste moment en op de

juiste plaats worden aangeboden gebruikt Albert

Heijn het logistieke concept: Vandaag Voor Morgen

(VVM). Vertrekpunt voor VVM is de scanningskassa.

De scanningskassa legt de actuele vraag van de klant

vast, vergaart de verkoopgegevens en zendt deze

door zodat er een nieuwe bestelling kan worden

opgemaakt. Met behulp van moderne  informatie-

technologie wordt deze bestelling doorgezet naar de

verschillende distributiepunten en in toenemende

mate direct naar de leveranciers. De gehele bestel-

ling wordt na het moment van bestellen binnen 18

uur bij de winkel afgeleverd. Door deze systematiek

zijn hoogfrequente, snelle leveringen mogelijk. De

rollen zijn daarmee in feite omgedraaid. Vroeger

werden de winkels op grond van het voorspelbare

consumentengedrag bevoorraad. Tegenwoordig is de

klant echter onvoorspelbaar. Binnen VVM bepaalt

daarom de actuele vraag van de klant wat er de vol-

gende dag bij de achterdeur van de winkel wordt

afgeleverd.

Bron: Vlist & Broekmolen, Ketensynchronisatie in de retail,
het antwoord op ECR, 2002 

Bron: C. Dik, Albert Heijn BV, Vandaag voor Morgen op www.tva.nl

Huidig

Gesynchroniseerd

Voorraad
hoogte
producent

Voorraad
hoogte
retailer

Tijd

Voorraad
hoogte
producent

Voorraad
hoogte
retailer

Tijd

Logistiek bij Albert Heijn
Post-V.V.M.

Producent

Producent

Producent

Leverancier

Leverancier Warm

Koud

Maga-
zijn Schap

POS gegevens

pull distributie pull filiaal
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Samenwerkingsvoorbeelden gericht op netwerksynergie

Collaborative planning in Distrivaart 

Netwerksynergie wordt bereikt - in het collaboratieve net-

werk van Distrivaart – als ook de retailers participeren in

de logistieke aanvoer van pallets van bepaalde producten.

Producenten en retailers zijn bereid om informatie en

besturing uit handen te geven aan een logistiek dienstver-

lener (4 PL) om zo het logistieke proces te kunnen optima-

liseren. De netwerksynergie ligt hem in het feit dat de LDV

op basis van voorspelde afnamepatronen, afgesproken ser-

vicelevels en inzicht in (pijplijn)voorraden het schip kan

gebruiken als een varend warehouse. De LDV heeft ook de

centrale beslissingsbevoegdheid over waar en wanneer

voorraad wordt gehouden in de keten. De retailers hebben

voor die producten in principe geen DC meer nodig.

Samenwerking tussen bedrijfsonderdelen bij Kraft

Food

Een praktijkvoorbeeld bij Kraft Jacobs Suchard liet

zien dat een grondige studie naar het functioneren

van de eigen logistieke organisatie de nodige vruch-

ten kan afwerpen. Het knelpunt bij de veertien

Europese productie-units en de zeventien verkoop

(business)-units lag in het feit dat een goed overzicht

van de lokaal aanwezige voorraden ontbrak. Een

fabriek in Frankrijk draaide daardoor overuren, ter-

wijl dezelfde producten volop in de magazijnen in

Spanje lagen. Er werd een multi-site besturingssys-

teem hiervoor ontwikkeld

Bron: KPMG, Communities in logistiek, 2003

Organisatorisch model Distrivaart Collaborative Network

4 PL

P

W

R

B

P = Producent
R = Retailer
B = Binnenvaart
W = Wegtransporteur
4PL = Logistiek dienstverlener

Factory

Factory

Factory

Factory

Sales office

Sales office

Sales office

Sales office

Multi-site besturingssysteem

Voorraad-
informatie

Opdracht productie
en/of verplaatsing

van voorraden

Sales office
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anderingen in kosten hoeven alleen die activiteiten en bij-

behorende kosten meegenomen te orden waar veranderin-

gen in plaatsvinden. In het geval van coördinatie- en net-

werksynergie zal de uitgebreidheid toenemen. In het

laatste geval zal de totale logistieke grondvorm vergeleken

worden. 

Voor het toerekenen van kosten is het belangrijk wat de

termijn van samenwerking is. Kreten als “alle vaste kosten

zijn variabel op de lange termijn” bevestigen dit vermoe-

den. In het algemeen zal operationele synergie vaker een

resultante zijn van kortere termijn samenwerking en net-

werksynergie een resultante van samenwerking op de

lange termijn. Immers, bij netwerksynergie is er sprake

van investeringen, nieuwe logistieke structuren en bij ope-

rationele synergie gaat het meer om benutten van

bestaande middelen. Op korte termijn is het service niveau

vaak een randvoorwaarde. Op de lange termijn is de ser-

vice variabel en zal er gestreefd worden naar een verbete-

ring van de service

Hoe zijn de voordelen van samenwerking te meten? Wat

levert synergie de deelnemende partijen op? In stap 1 van

het Sylonet stappenplan zijn verschillende synergietypen

met bijbehorende synergievoordelen geïdentificeerd. Deze

synergievoordelen moeten echter ook geobjectiveerd en

meetbaar gemaakt worden. Het meten van synergie kan

zowel vooraf, tijdens, en/of achteraf plaatsvinden.

Eigenlijk moet het een continue verbeterings-inspanning

zijn die op verschillende momenten gecoördineerd wordt.

Meten van kosten en service

Om de veranderingen in kosten te meten kunnen diverse

cost accountings-methoden toegepast worden. Een belang-

rijke methode is de Activity Based Costing (ABC) methode

die veel gebruikt wordt om het inzicht in logistieke kosten

te vergroten. Om de veranderingen in service te meten

kunnen diverse prestatie-inicatoren gebruikt worden. Het

ABC model en de prestatie-indicatoren moeten zowel voor

de situatie vòòr samenwerking opgesteld worden als voor

de situatie na samenwerking. Omdat het gaat om de ver-

Stap 2: Meten van synergie

Operationele
strategie

Coördinatie
synergie

Netwerk
synergie

Kort LangTERMIJN VAN SAMENWERKING

Aandachtspunten korte termijn
• capaciteit van productiemiddelen

staat vast
• voor samenwerkingsspecifieke

middelen kosten van onbenutte
capaciteit meenemen

• voor niet-samenwerkings-
specifieke middelen reserve-
ring van capaciteit vaststellen

• sunk costs meenemen; kosten
van vroegtijdig stoppen van
samenwerking

• mogelijkheid tot afstoten van
overbodig geworden middelen

• betere benutting binnen
bestaande service level
agreements

Aandachtspunten lange termijn
• capaciteit van productiemiddelen

is variabel: afstemming capaciteit
van middelen op benodigde
capaciteit

• investeringen in productiemidde-
len, ICT systemen etc.

• desinvesteringen in voorraad-
locaties, transportmiddelen etc.

• kosten van afstemming/
netwerkregie meenemen

• risico’s/kosten van te grote mate
van afhankelijkheid

• afwegingen kosten van activiteiten
(b.v. transport versus voorraden)

• service verbetering als doel op
zich; meten via prestatie-
indicatoren

ABC voor het toewijzen
van kosten via activiteiten
aan kostendragers (pallets,
producten, orders)

Kostentoerekening bij korte
termijn samenwerking anders
dan op de lange termijn

Tijd
(min.)

Tijd
(min.)

Ruimte
(m2 of m3)

Volume
(m3 of kg)

km’s of
pallets

Pallets
of colli

Pallet-
plaatsen

Pallets

Grond- en
hulpstoffen

b.v. dieselolie

Grond en
gebouwen

b.v. magazijn
Hulpmiddelen
b.v. heftrucks

Personeel
b.v. chauffeurs

Inslag Opslag Uitslag Transport

Order 1 Order 2 Order 3 Order 4

productiemiddelen/
resources/

kostensoorten

kostenveroorzakers

activiteiten

activiteiten
veroorzakers

kosten-
dragers
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9

• Toetredingsvoorwaarden, natuurlijke grenzen en uit-

tredingsvoorwaarden bepalen de omvang van samen-

werkingsverband

• Transparantie kan leiden tot tegengestelde belangen

• Coördinatie en netwerksynergie zijn moeilijk ex-ante te

kwantificeren

• Extra kosten voor ketenregisseur dienen beperkt te 

blijven

• Investeringsafwegingen dienen plaats te vinden op

basis van bijdrage aan systeemwinst

• Samenwerking op investeringen leidt tot sub-optimale

keuzes indien vertrouwen ontbreekt

In het Sylonet project zijn diverse samenwerkingvoorbeel-

den geanalyseerd. Op basis van deze analyses kunnen we

enkele generieke conclusies doen en one-liners formuleren

die ook in andere samenwerkingsverbanden zullen spelen. 

• Systeemwinst door samenwerking mag niet ten koste

gaan van customer service

• Totale systeemwinst betekent niet per se een winst voor

iedere partij

• Je hebt elkaar nodig om winst te behalen (ook verliesge-

vende orders)

Resultaten en lessons learned bij het meten van synergie
in de praktijk

Voorbeeld kostenvoordelen in Distrivaart/ZDN

Uit de cases Distrivaart en ZDN bleek dat het bundelen

van stromen een systeemwinst oplevert ten opzichte

van niet bundelen. Deze bundeling is echter niet voor

iedere order/partij voordeliger. Het lijkt aantrekkelijk om

een verliesgevende partij niet mee te laten doen maar

gezien de afname van de bezetting kan er dan een

lagere systeemwinst of een systeemverlies ontstaan. Dit

betekent dat je elkaar nodig hebt om de winst te beha-

len en dus ook de verliesgevende orders. 

Indien de rondrit, -vaart andersom wordt uitgevoerd

leidt dit tot een andere kostenopbouw per partij.

Winstgevende partijen kunnen nu verliesgevend worden

en visa versa. Deze transparantie kan tot tegengestelde

belangen leiden tussen de participanten, omdat eenie-

der zal aandringen op een route die voor hem de laagste

kosten oplevert en hoogste winst per order oplevert. 

Voorbeeld distrivaart

Partij Winst per order (Euro)

1 53 -49
2 57 -44
3 -127 26
4 -123 214
5 354 -88
6 -41 36
7 -3 75

TOT 170 17

Binnenvaart
rondje

“linksom”

Binnenvaart
rondje

“rechtsom”



Door samenwerking in een consortium zullen de partijen

economies of scale bereiken door dat de vaste kosten

gedeeld worden over meerdere partijen. Dit leidt tot lagere

gemiddelde kosten per pallet. Dit wordt geïllustreerd in

bijgevoegde figuur. In de linker helft van de figuur is er

sprake van een aantal grotere partijen die samenwerken in

een consortium. Hier zit echter een natuurlijke grens aan.

Indien het aantal participanten stijgt zullen ook de proble-

men met betrekking tot afstemming en coördinatie stij-

gen. Daarnaast zal het moeilijker worden om een nieuwe

partij toe te laten (de “oude”partijen zullen intree gelden

verlangen van nieuwe participanten om mee te blijven

profiteren van de toegenomen winsten en om hun initiële

investeringen te compenseren). Deze drempel kan ver-

schuiven en dat is afhankelijk van de winstmogelijkheden

en toetredingsheffingen. De winsten kunnen echter nog

wel verhoogd worden door kleine partijen toe te laten. Dit

zal niet door bestaande participanten opgepakt worden

maar door een 3 PL die nieuwe klanten kan aantrekken en

het netwerk kan besturen. Ook hier is echter een natuur-

lijke drempel. Indien de coördinatiekosten hoger worden

dan de voordelen door nieuwe partijen op te nemen dan

ontstaan er “diseconomies of scale”. 
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euro/
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Voorbeeld dynamiek in omvang samenwerkingsverband

Voorbeeld “gevangenen dilemma”: suboptimale keuzes

bij samenwerking indien vertrouwen ontbreekt

Alhoewel bedrijven proberen door samenwerking hun

resultaat te optimaliseren, ontstaat er door het ontbreken

van vertrouwen en communicatie een situatie waarin de

resultaten sub-optimaal zijn. Ook aan het eind van

samenwerking ontstaat een natuurlijke reactie tot sub-

optimaal opportunistisch gedrag om de eigen winsten te

maximaliseren.
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En omdat partijen die belangrijk zijn voor het netwerk of

eerder geneigd zijn uit te stappen (vanwege een interes-

sant alternatief) meer winst dienen te maken dan partijen

die dat niet hebben. 

Verdelingsmethoden

De speltheorie kan gebruikt worden als verdelingsme-

thode. In de speltheorie gaat het erom om de voordelen zo

te verdelen dat er een situatie ontstaat waarbij het voor

iedereen lonend is om in de samenwerking te blijven (zie

voorbeeld). De speltheorie is wellicht theoretisch ideaal

maar blijkt praktisch vrij complex toepasbaar (bij toename

van aantal participanten dienen er veel combinaties door-

gerekend te worden),  zodat het in de praktijk al gauw als

“black box” wordt beschouwd waar resultaten uitkomen.

Dit is niet bevorderlijk voor de acceptatie van de verdeling

door de betrokken participanten in de samenwerking. 

Een relatief simpel uit te voeren verdelingsmethode (in

tegenstelling tot de hierboven beschreven speltheorie) is

het zodanig verdelen van de systeemwinst dat elke partij

er ten opzichte van de situatie voor samenwerking het-

zelfde percentage op vooruit gaat. De concurrentieverhou-

dingen blijven dan gelijk in de situatie voor en na samen-

werking. Op de volgende pagina is een voorbeeld aan de

hand van Distrivaart opgenomen. Uit de analyses bij

Zoetwaren Distributie Nederland bleek dat de verdeling

van de ritkosten via rechtstreeks transport (prijs van alter-

natief) minder dan 10% afwijkt van de resultaten bij verde-

ling middels speltheorie

Hoe worden de voordelen van samenwerken eerlijk ver-

deeld? En hoe kan het Sylonet-model worden gebruikt om

alle deelnemers van de samenwerking te laten profiteren?

Het ‘goed’ verdelen is stap 3 in de Sylonet handleiding.

Uitgangspunten voor verdeling van de synergie

Bij een eerlijke verdeling van de synergievoordelen bij

samenwerking is het van belang die verdeling te kiezen

die iedereen erbij houdt die nodig is voor het maximalise-

ren van de systeemwinst. Uit stap 2 bleek al dat je elkaar

nodig hebt om systeemwinst te behalen en dat het uittre-

den van (verliesgevende) partijen uit de samenwerking

een negatief kan hebben op de totale winst. In Sylonet

wordt de eerlijke verdeling dus gerelateerd aan die voor-

waarden die nodig zijn om de partijen die nodig zijn voor

een maximale systeemwinst er bij te houden. Het gaat er

dan om dat:

• Iedere partij er door de samenwerking op vooruitgaat; 

• Partijen die meer bijdragen aan de synergie ook meer

voordeel krijgen;

• Partijen waarvoor het verschil tussen de prijs na samen-

werking en de prijs voor samenwerking (= prijs van

alternatief) laag is meer compensatie krijgen dan par-

tijen waarvoor dit verschil hoger is.

Indien aan de bovenstaande uitgangspunten voldaan

wordt, heeft geen enkele participant van het samenwer-

kingsverband een motief om uit het samenwerkingsver-

band te stappen, omdat geen enkele participant het zon-

der samenwerking beter kan doen dan met samenwerking.

Stap 3: Verdelen van synergie
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Voorbeeld speltheorie 

Er zijn drie logistieke dienstverleners (A, B en C) die met

elkaar zouden kunnen samenwerken en elke samenwer-

king levert een andere winst op. De hoogste winst kan

worden gehaald als alle drie de logistieke dienstverleners

met elkaar samenwerken, zie nevenstaande tabel.

Indien alle logistiek dienstverleners met elkaar samenwer-

ken dan zou de meest voor de hand liggende verdeling zijn

om ieder een derde van de winst te geven: 13,3. Aangezien

logistieke dienstverleners B & C samen een winst van 30

zouden kunnen halen, zou deze verdeling kunnen leiden

tot opportunistisch gedrag om A uit de samenwerking te

zetten zodat B & C de gezamenlijke winst van 30 onderling

kunnen verdelen, bijvoorbeeld ieder 15. Om dit opportu-

nistische gedrag te voorkomen is het dus noodzakelijk om

B & C een groter gedeelte van de winst te geven dan A.

Hoeveel meer dit moet zijn kan door middel van de margi-

nale bijdrage van elke logistieke dienstverlener aan de

totale winst te berekenen en dit te gebruiken als verde-

lingssleutel. Uit de tabel is af te leiden dat C de grootste

bijdrage levert en A de kleinste. Ter illustratie wordt in de

tabel hiernaast de verdeling van de winst weergegeven op

basis van de marginale bijdrage aan de winst volgens een

methode uit de speltheorie.

Voorbeeld verdeling op basis van prijs van alternatief 

In het geval van Distrivaart wordt de systeemwinst zoda-

nig verdeeld dat elke order ten opzichte van het directe

wegtransport eenzelfde percentage goedkoper wordt (dit

is gelijk aan het verdelen van de systeemwinst naar rato

van de palletkilometers over de weg). 

Samenwerking tussen Gezamenlijke 
winst

Logistiek dienstverleners A&B 10

Logistiek dienstverleners A&C 20

Logistiek dienstverleners B&C 30

Logistiek dienstverleners A&B&C 40

Logistiek dienstverlener Individuele 
winst

Logistiek dienstverleners A&B 8,33

Logistiek dienstverleners A&C 13,33

Logistiek dienstverleners B&C 18,33

Logistiek dienstverleners A&B&C 40

Order- Kosten per pallet Kosten per pallet Tarief via Distrivaart Kostenvoordeel
nummer ABC methode direct wegtransport o.b.v. verdeling naar per pallet (%)

rato prijs van alternatief

1 9,54 10,23 10,06 1,7

2 9,10 9,84 9,67 1,7

3 10,36 8,74 8,59 1,7

4 9,93 9,57 9,41 1,7

5 8,74 9,79 9,63 1,7

6 10,75 10,23 10,06 1,7

7 10,26 10,23 10,06 1,7
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komt naar voren dat het in de praktijk mogelijk blijkt

dergelijke drivers aan te wijzen (b.v. dat iedereen die

veel bijdraagt aan de systeemwinst voldoende gecom-

penseerd wordt om mee te blijven doen).

• De concurrentieverhoudingen moeten zo min mogelijk

aangetast worden

• Belangrijk bij horizontale operationele samenwerking is

om zowel de grote volumes als de kleine volumes in de

samenwerking te houden. De grote volumes zijn belang-

rijk voor de bezetting van het netwerk. De kleine orders

zijn nodig voor het behalen van de winst voor de grote

volumes, een stabiele situatie is gewenst. 

• Een transparante verdeling kan leiden tot “scheve

ogen”en dan is de inzet van een third party (bijvoor-

beeld een logistiek dienstverlener) wenselijk.

In het Sylonet project zijn diverse samenwerkingvoorbeel-

den geanalyseerd. Op basis van deze analyses kunnen we

enkele generieke conclusies doen en one-liners formuleren

die ook bij de verdeling in andere samenwerkings-verban-

den zullen spelen. 

• Voor de verdeling van systeemwinsten moet niet alleen

naar de kosten worden gekeken; de toewijzing van de

juiste kosten is niet het enige principe dat van belang is

bij het realiseren van de maximale systeemwinst 

• Als de hoogte van de kosten niet de juiste driver is voor

het verdelen van systeemwinsten dan dienen andere dri-

vers gevonden te worden die wel aansluiten bij de eer-

lijkheidseisen en ook de partijen een juiste stimulans

geven maximale systeemwinst te realiseren. Uit de cases

Resultaten en lessons learned bij het verdelen van synergie
in de praktijk
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• Synergieresultaten van verschillende typen synergeti-

sche samenwerking.  Met name praktijkvoorbeelden van

samenwerking waarin netwerksynergie nagestreefd

wordt, zijn nog weinig voorhanden

• Verbetering van service prestaties door samenwerking.

In Sylonet lag de nadruk meer op kostenbesparingen.

Praktijkvoorbeelden omtrent het meten van servicever-

beteringen als gevolg van samenwerking en het verde-

len van die baten zijn ook benodigd

• Zachte factoren bij samenwerking. Vertrouwen, commit-

ment, cultuur en andere zachte factoren zijn ook vaak

een kritische succesfactor voor het welslagen van

samenwerking. Praktijkvoorbeelden zijn benodigd

waarin deze zachte factoren “handen en voeten”krijgen.

Dit als aanvulling op de hardere overwegingen bij

samenwerking van kosten en service. 

Indien u meer wilt weten over dit Sylonet project, de

samenwerking met ons wil aangaan voor een goed advies

en/of kennis met ons wilt delen, kunt u contact met ons

opnemen (zie achterzijde van de folder). 

Tot slot: 

Samenwerken en samen delen biedt perspectief voor de

toekomst, Sylonet is daarbij een handzame methode.

Het Sylonet biedt goede handvatten voor logistieke samen-

werking. Bij de meeste samenwerkingsverbanden gaat het

om het realiseren van operationele synergievoordelen,

oftewel een betere benutting van middelen. Per stap gel-

den de volgende conclusies:

• Stap 1 “identificatie van synergie”: Het devies hier is;

gewoon beginnen en vervolgens de samenwerking ver-

der ontwikkelen, b.v. door meer informatieoverdracht,

het afstemmen van processen en centrale besturing

• Stap 2 “meten van synergie”: ABC modellen zijn zeer

geschikt om kostenvoordelen te kwantificeren bij logis-

tieke samenwerking

• Stap 3 “verdelen van synergie”: de “sleutels”zijn er, dus

“als er een wil is, is er een weg”!  

Het is van groot belang om meer praktische ervaring op te

doen met de in Sylonet ontwikkelde werkwijze. Deze aan-

pak voor het specificeren, meten en verdelen van synergie-

voordelen dient getest en, indien nodig, verder ontwikkeld

te worden in logistieke netwerken waarbij samenwerking

een rol speelt (of gaat spelen). Het gaat dan om:

• Synergieresultaten bij verschillende vormen van samen-

werking. Hierbij gaat het zowel om praktijkvoorbeelden

van horizontale en verticale samenwerking maar ook om:

Conclusies en aanbevelingen
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De resultaten in deze rapportage zijn gebaseerd op een uitgebreide inventarisatie van (wetenschap-
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bedanken voor hun bereidwillige medewerking aan dit onderzoeken hun bereidheid om tijd vrij te
maken om met ons mee te denken. 

Het projectteam, augustus 2003



Bent u op zoek naar
synergie in uw nog op te zetten of
reeds bestaande samenwerkings-

verband?

Bepaal het
synergetisch doel

van uw
samenwerking

Doel van de
samenwerking is het

behalen van
netwerk synergie

Doel van de
samenwerking is het

behalen van
coördinatie synergie

Doel van de
samenwerking is het

behalen van
operationele synergie

Stap 1: Welke synergie streven we na? Synergetische
samenwerking is
in deze context
niet voor u van

toepassing

ja nee

neejaneenee ja

Samenwerking op nieuwe
processen en nieuwe locaties

• ABC om kostenbesparingen van
nieuwe grondvorm te bepalen

• Capaciteit is variabel; investeringen
en desinvesteringen meenemen

• Kosten regisseur meenemen
• Risico van afhankelijkheid

meenemen
• Service verbetering meten via

prestatiemeting

Samenwerking op nieuwe processen
binnen bestaande locaties

• ABC om kostenbesparing van
betere afstemming te bepalen

• Investeringen in ICT en kosten
van planning en afstemming
meenemen

• Afwegen van kosten van
activiteiten (bv. transport versus
voorraden)

• Service verbetering meten via
prestatiemeting

Samenwerking binnen bestaande
processen en locaties

• ABC om kostenbesparing van
betere benutting te bepalen

• Capaciteit staat vast; kosten van
onbenutte capaciteit meenemen

• Sunk costs; kosten van vroeg-
tijdig stoppen meenemen

• Betere benutting binnen
bestaande service level
agreements

Stap 2:
Hoe meten

we de
synergie-

voordelen?

Bent u bereid tot
open boek kostencalculatie
om de synergie te kunnen

meten?

Meet mbv ABC
kostenbesparingen en

mbv prestatie-indicatoren
de service-verbeteringen

Meet de synergie met
alternatieve methoden

om gevoel van de
systeemwinst te krijgen

Stap 3:
Hoe verdelen

we de
synergie-

voordelen?

ja nee

Verdeel de berekende synergievoordelen onder de samenwerkingspartners

• Iedere partij moet er door de samenwerking op vooruit gaan
• Partijen die meer bijdragen aan de synergie dienen ook meer voordeel te krijgen
• Partijen waarvoor het verschil tussen prijs na samenwerking en prijs van alternatief laag is

dienen meer compensatie te krijgen dan partijen waarvoor dit verschil hoger is

Bent u bereid om de
winst voortvloeiende uit een samen-

werking “eerlijk” te delen
onder de samenwerkende

partners

Verdeel synergie
voordelen volgens
speltheorie of dmv
simpele verdeling

overeenkomstig de
uitgangssituatie

Verdeel de
synergievoordelen

op een andere
wijze, bv door

onderhandeling
tussen de partijen

ja nee

ja

Schematische samenvatting Sylonet stappenplan
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