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‘Om nog efficiënter te worden en meer service te kunnen bieden 
aan onze klanten besloten we in 2010 om intern zowel de ict- 
infrastructuur als het applicatielandschap te vernieuwen. We zagen 
dat de toepassing van ict steeds crucialer werd voor het succes 
van onze operatie en waren tegelijkertijd van mening dat het fun-
dament om überhaupt stappen te kunnen maken met ons bedrijf 
aandacht verdiende. Kortom, we kozen ervoor om te investeren 
in onze automatisering en dan niet halfslachtig, maar juist heel 
grondig, om in één keer klaar te zijn voor de komende jaren. Het 
werd een openhartoperatie, dat was wel meteen duidelijk. Want 
we konden onze logistieke operatie natuurlijk niet tijdelijk stilleg-
gen. We besloten mede daarom om een extern ingehuurde pro-
jectmanager op de transitie te zetten, in de persoon van André 
Swidde. Het project had in onze ogen een dusdanige schaal-
grootte dat dit geen luxe was, maar een absolute noodzaak. Deze 
opzet zorgde ervoor dat we voldoende betrokken waren, over 
een ruime expertise beschikten én toch onze handen vrijhielden 
voor de dagelijkse operatie.’

‘Nu met de implementatie de basis is gelegd, kijk ik alweer verder. 
Interessant wordt nu het opschalen van de beoogde connectivi-
teit, een belangrijke reden waarvoor we dit alles in gang hebben 
gezet. Tevens wordt het cruciaal om data te kunnen omzetten in 
bruikbare stuurinformatie. Daarop kunnen wij als bedrijf navige-
ren, maar daarmee kunnen we tevens onze klanten adviseren. 
Nijhof-Wassink is een ambitieuze organisatie; we willen een lei-
dende positie in de markt innemen en ook de klant van de klant 
bedienen. En dat kan alleen maar als je de automatisering voor 
elkaar hebt. Nogmaals, de basis is gelegd, en nu is de uitdaging 
hierop zo goed mogelijk voort te borduren. Uiteraard met onder-
steuning vanuit alle samenwerkingspartners en waar nodig ook in 
samenspraak met de klant.’

 Roderick Verhoef 
General manager bij Rainbow  Logistics IT

‘De keuze van Nijhof-Wassink voor NaviTrans komt 
mede voort uit de wens om met één geïntegreerd sys-
teem te kunnen werken, waarin zowel ruimte is voor 
een transport management systeem als een ware-
house management systeem. NaviTrans biedt deze 
mogelijkheid. Daarnaast is NaviTrans gebaseerd op 
 Microsoft Dynamics NAV, een zakelijke oplossing van 
Microsoft die financiële en operationele processen 
structureert. Dit laatste sprak Nijhof-Wassink erg aan 
vanuit het oogpunt van continuïteit, maar ook omdat 
deze software eenvoudig is op te schalen, mocht hier 
in de toekomst behoefte aan zijn. Als Nijhof-Wassink 
in een latere fase ook de financiën of de inkoop wil 
 i ntegreren in dit systeem, dan is dat mogelijk. Het is 
daarmee een keuze voor jaren.’

‘Het interessante aan een traject zoals bij Nijhof- 
Wassink is ook dat deze aanpak alleen slaagt als alle 
samen werkingspartners transparant durven te zijn. 
En dat is geen gemakkelijke opgave; jarenlang stond 
transparantie in de branche synoniem voor vloeken in 
de kerk. Dat is inmiddels - gelukkig - niet meer zo; er is 
op dit vlak veel ten goede veranderd. Met Groeneveld 
en ORTEC zijn we erin geslaagd om die transparantie 
maximaal op te rekken; er was in die zin echt sprake van 
een klik. We hebben veel gedeeld, er werd geen domein 
geclaimd en we zijn altijd open naar elkaar  geweest. 
Ook als het even minder ging. Op zulke momenten was 
er de ruimte om de discussie aan te gaan, met de inten-
tie om er met elkaar uit te komen. Een heel positieve 
ervaring, als je het mij vraagt, die absoluut smaakt naar 
meer.’

ANALYSE

Bij logistiek dienstverlener Nijhof-Wassink houden ze niet van half 
werk. De implementatie van een nieuw transport management 
systeem, aangevuld met een warehouse management systeem, 
boordcomputers en een planningsapplicatie, vergde inclusief de 

voorbereidingsfase dan ook drie jaar. Het resultaat mag er  echter 
zijn, ook omdat Nijhof-Wassink aanstuurde op een intensieve 
 samenwerking tussen de drie verschillende ict-leveranciers.
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André Swidde 
Swidlog, externe projectmanager ict bij Nijhof-Wassink

‘In 2013 zijn we van start gegaan met het  automatiseringsproject. 
We startten eigenlijk blanco, alsof er geen sprake was van 
een  bestaande situatie. We wilden het goed doen en daarom 
vanaf het begin het implementatietraject op secure wijze 
doorlopen. De eerste stap, de zogenaamde Request For 
 Information-fase, hield onder meer in dat we gingen selec-
teren. In totaal hebben we 29 partijen aangeschreven. 
 Uiteindelijk bleven er drie leveranciers over, waarmee we 
de tweede stap zetten, in de zogenaamde Request For 
 Proposal-fase. Hiertoe behoorden onder meer een aantal 
workshops met een vijftal praktijkcases. Een interessant 
 moment, waarin we ook bemerkten dat de plansystemen 
die vaak standaard in een transport management systeem 
aanwezig zijn niet voldeden aan onze eisen en wensen.’

‘Samen met de drie geselecteerde ict-leveranciers inventa-
riseerden we tijdens de fit-gap analyse op detailniveau in 
hoeverre de bestaande wensen in standaard software waren 
te realiseren. Zo spraken de sales-mensen de wens uit om met 
een offertemodule te gaan werken. Rainbow heeft vervolgens 
een nieuwe module ontwikkeld die nu standaard in het Navi-
Trans-pakket zit. Buiten het feit dat je op deze manier de 
juiste details kunt aanbrengen in het implementatietraject, 
zie je hier ook dat  samenwerking loont. Nijhof-Wassink wil zo 
min mogelijk voor maatwerk kiezen en zo dicht mogelijk bij 
bestaande standaarden blijven. Dat lukt op deze manier, door 
met elkaar te kijken naar mogelijke oplossingen, om deze 
vervolgens zo generiek mogelijk te maken. Daar profiteert 
Nijhof-Wassink van, maar ook de samenwerkingspartners 
hebben hier baat bij. Neem het voorbeeld van Rainbow. 
Maar ook ORTEC bracht maatwerk - in de vorm van een tol-

kostenmodule en een uitbreiding in de multimodal-module - 
dat in eerste instantie werd ontwikkeld voor Nijhof-Wassink 
uiteindelijk onder in de eigen standaard.’  

‘Belangrijk in de oriëntatiefase is dat je elkaar goed leert 
kennen. Gelukkig kenden Chris, Larry en Roderick elkaar al van 
voor dit implementatietraject. Dat helpt, maar je moet wel 
weten wat je aan elkaar hebt. De sfeer was eigenlijk meteen 
goed, vanaf het prille begin. Maar dat betekent niet dat er 
sprake was van vrijheid, blijheid. Met elkaar moet je ook dingen 
vastleggen, zodat je tot een professionele samenwerking komt. 
Waarbij je natuurlijk moet waken voor een bepaalde starheid 
in de samenwerking. Wat bij ons betekent: professioneel, maar 
ook informeel.’

‘Wat achteraf gezien ook heeft bijgedragen aan het succes is 
de toewijding en interne betrokkenheid bij Nijhof-Wassink. 
De interne stuurgroep kwam zeer regelmatig bij elkaar en 
bevatte mensen uit het MT en bestuur. Verder bestond de 
projectorganisatie uit meerdere projectgroepen die elk 
 verantwoordelijk waren voor een bepaald deelproces of 
een bepaalde business unit. De implementatie hebben we 
opgedeeld in neembare stappen. Zo houd je een complex 
proces behapbaar en stap je minder snel in valkuilen die 
 onherroepelijk op je pad komen. Er werd geïnvesteerd in een 
extra applicatiebeheerder die dedicated voor het project 
beschikbaar werd gemaakt. De toewijding bleek ook uit het 
feit dat Nijhof-Wassink een aparte projectruimte creëerde, 
zodat key users en applicatiebeheerders ongestoord aan het 
project konden werken. Kortom, kosten noch moeite wer-
den door Nijhof-Wassink gespaard om het project te doen 
slagen en dat was voor mijn rol in het project natuurlijk de 
ideale situatie.’

Chris Hardijk
Sales manager bij Groeneveld ICT Solutions

‘De toekomst is lastig te voorspellen, dat maakt zo’n 
implementatietraject extra complex. Immers, datge-
ne waarvoor wordt gekozen, moet in ieder geval de 
komende vijf tot tien jaar functioneel zijn. Enerzijds 
om de operatie toekomstbestendig te kunnen inrich-
ten, maar natuurlijk ook om de toch forse investering 
te kunnen verantwoorden. In het verlengde hiervan 
is het ook niet vreemd dat er in de logistieke sector 
steeds meer voor standaard toepassingen wordt 
gekozen, waar vroeger de vraag naar maatwerk juist 
overheerste. Met standaard toepassingen bouw je 
immers stabiliteit in. Het onderscheidend vermogen 
creëer je vervolgens door de wijze waarop je met de 
toepassing omgaat.’

‘De samenwerking met Nijhof-Wassink is op meerde-
re manieren interessant voor ons. Het stelt ons bij-
voorbeeld in staat om in nauw overleg met de klant, 
in dit geval Nijhof-Wassink, te innoveren. Weliswaar 
was Nijhof-Wassink al een bestaande klant van ons, 
maar dit implementatietraject zijn we niettemin met 
een schone lei ingegaan. Nijhof-Wassink nodigde 
meerdere boordcomputerleveranciers uit, om zo 
scherp mogelijk tot de juiste leverancier met de juiste 
oplossing te komen. Uiteindelijk bleek dat een pro-
duct van ons te zijn; op dat moment een nog volledig 
nieuw product dat we vervolgens met Nijhof-Wassink 
hebben doorontwikkeld.’

Larry Diender 
accountmanager bij ORTEC

‘ORTEC was al leverancier bij Nijhof-Wassink voor de 
afdeling Feed. Toen bleek dat ook de overige afdelingen 
binnen Nijhof-Wassink behoeften hadden op het vlak 
van transportplanning en executieplatform, is ORTEC 
actief betrokken in het selectieproces. Vanaf dat mo-
ment kwamen we ook in aanraking met de andere ict-le-
veranciers, Groeneveld en Rainbow. Eigenlijk is dat vanaf 
dag één goed gegaan. Wat overigens niet vanzelfspre-
kend is, want het is niet voor niets dat dergelijke samen-
werkingsverbanden zelden voorkomen. Terwijl het toch 
zoveel meerwaarde oplevert. Immers, als je erin slaagt 
om een transport management systeem, een warehouse 
management systeem, een planningsapplicatie en een 
serie boordcomputers één te laten zijn, biedt dat zoveel 
voordelen voor de klant, dat je vanzelf onderscheidend 
op de markt bent. Nijhof-Wassink heeft dit dus slim aan-
gepakt, met ook nog eens veel efficiëntie tot gevolg.’

‘Natuurlijk vergt zo’n implementatie, met drie externe 
ict-leveranciers aan tafel, veel tijd. Maar daar krijg je dan 
wel wat voor terug; het resultaat is in één keer naar te-
vredenheid. Nog te vaak zie je dat een gemiddelde logis-
tiek dienstverlener vooral haast heeft. De mindset is dan 
vooral geënt op de vraag: wanneer gaan we live? Terwijl 
de aandacht met name moet uitgaan naar de vraag: wat 
wil ik en wat is daarvoor nodig? Daarbij hielp het dat 
André als neutraal persoon dedicated optrad richting 
alle partijen. Hij vormde de olie in het raderwerk en wij 
waren vervolgens de ingrediënten die voor de juiste op-
lossingen moesten zorgen.’
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