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E r zijn weinig schokkende uitkom-
sten te melden wat het derde kwar-
taal van 2014 betreft. Er is onder 
meer sprake van minder bedrijvig-

heid in vergelijking met het voorgaande 
kwartaal. Dat is logisch, omdat het derde 
kwartaal uit vakantiemaanden bestaat, 
waardoor de sector transport en logis-
tiek door de bank genomen minder heeft 
te doen. In vergelijking met het tweede 
kwartaal, maar ook met het zelfde kwartaal 
in 2013, zien we de bedrijvigheid en omzet 
iets teruglopen. Dit wil niet zeggen dat het 
derde kwartaal voor de sector een slecht 
kwartaal was. Integendeel. Op die van het 
prijsniveau na scoren alle stemmingsindi-
catoren bovengemiddeld. 

Economisch klimaat verbeterd
Over de hele linie trekken de volumes 
binnen de sector aan. Al vier kwartalen 
achtereen groeit het aantal ondernemers dat 
melding maakt van een verbetering van het 
economisch klimaat binnen de sector. Zij 
het langzaam, komen bedrijven in de sector 
financieel gezien weer op krachten. Daarbij 
dient wel te worden aangetekend dat er 
nog een lange weg is te gaan, aldus het 
commentaar van enkele ondernemers. Nog 
altijd is volgens de helft van alle onderne-
mers de financiële positie van het bedrijf 
niet sterk.

Prijzen te laag
Een meerderheid van de ondernemers is 
van mening dat de prijzen in de sector te 
laag zijn. Driekwart van alle ondernemers 
geeft aan niet tevreden te zijn over de prij-
zen. Hier en daar worden prijzen inflatie- 
gecorrigeerd, maar het houdt niet over. Van 
alle ondernemers meldt 26 procent in het 
derde kwartaal hogere prijzen, 65 procent 
meldt gelijke en 9 procent meldt lagere 
prijzen. Als we deze gemiddelde uitkom-
sten verdelen over de vervoersegmenten of 

deelmarkten zien we grote verschillen. Zo 
tellen we in het stukgoederenvervoer, zo-
wel nationaal als internationaal, de meeste 
ondernemers die hogere prijzen melden. In 
het nationale stukgoederenvervoer meldt 
48 procent hogere prijzen en in het inter-
nationale stukgoederenvervoer 36 procent. 
Maar ook in het sierteeltvervoer maken 
veel ondernemers (42%) melding van ho-
gere prijzen. In het distributievervoer zien 
we het tegenovergestelde. Een kwart van 
de ondernemers in het internationale dis-
tributievervoer meldt hogere prijzen en in 
het nationale distributievervoer 18 procent. 
In het kiepautovervoer tellen we met 13 
procent het laagste aantal ondernemers dat 
melding maakt van hogere prijzen. 

Vertrouwen onveranderd
Het ondernemersvertrouwen staat, inclusief 
de laatste meting, al drie kwartalen op 

hetzelfde niveau. Als we kijken naar het 
ondernemersvertrouwen in de jaren tus-
sen 2007 en 2014 kunnen we stellen dat 
ondernemers dit jaar veel meer vertrouwen 
in de toekomst hebben dan in de afgelopen 
6 jaar. Hoewel het ondernemersvertrouwen 
al drie kwartalen achtereen nauwelijks be-
weegt, neemt de tevredenheid van onderne-
mers al zes kwartalen achtereen toe. Vooral 
over de toenemende bedrijvigheid zijn 
ondernemers goed te spreken. Ook over de 
bezetting, liquiditeit en concurrentiepositie 
van het bedrijf zijn ondernemers positief. 
Over de prijzen en winst zijn ondernemers 
echter ronduit ontevreden.

‘Niet standaard’ vervoer
De resultaten van de laatste twee con-
junctuurenquêtes laten, in relatie tot de 
resultaten van voorgaande enquêtes, een 
opgaande lijn zien. Ondernemers melden 

TLN Conjunctuurbericht over 3e kwartaal van 2014

Door Eric DoPPErT

Volumes binnen sector trekken aan
Naast het tweede kwartaal van dit jaar is het derde kwartaal van 2014 volgens een 

meerderheid van de ondernemers in veel opzichten één van de beste kwartalen in de 

afgelopen 6 jaar, zo blijkt uit de jongste TLN-conjunctuurenquête.

Grafiek 1 - 3e kwartaal 2014 t.o.v. 3e kwartaal 2013 en gemiddelde indicatoren (3e kwartalen)

Op die van het prijsniveau na scoren alle stemmingsindicatoren boven gemiddeld.
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in de meeste deelmarkten aantrekkende 
volumes. Het aantal positieve ondernemers 
groeit al een paar kwartalen achtereen. Of 
de praktijk strookt met de uitkomsten van 
de conjunctuurenquête is soms de vraag. 
Daarom hebben we drie ondernemers ge-
vraagd om praktijkvoorbeelden. Als eerste 
geven we het woord aan Harriëtte van Oers 
(52), algemeen directeur van Transportbe-
drijf René Lammers BV te Vlijmen. Samen 
met haar twee zonen is zij mede-eigenaar 
van het bedrijf. Het transportbedrijf richt 

zich met name op ‘niet standaard’ vervoer. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om machines, 
kozijnen, hout en bouwmaterialen. Ook 
rijden ze voor een bedrijf dat voorziet in 
het onderhoud van spoorwegen. Verder 
verzorgt het transportbedrijf het vervoer 
voor een aantal bouwbedrijven en voor een 
bedrijf dat zorgt voor leiding/drinkwater-
voorzieningen. 

Hard werken
Van Oers beaamt dat het beter gaat met de 
sector. ‘Over de hele linie is iedereen po-
sitiever gestemd en we horen ook positief 
nieuws van andere transportbedrijven. We 
worden steeds vaker gebeld door collega-
bedrijven met de vraag of wij wat voor hen 
kunnen betekenen.’ Ze vervolgt: ‘Met ons 
bedrijf gaat het goed. We schrijven geluk-
kig zwarte cijfers, maar daar moeten we 
wel hard voor werken. Dat is voor ons geen 
probleem. Onze omzet over de eerste helft 
van 2014 is hoger dan in dezelfde periode 
vorig jaar. Dit geeft een goed gevoel.’ Als 
Van Oers spreekt over ‘herstel’ heeft ze het 
over een ‘broos’ herstel. ‘Het herstel van 
de transportsector is mede afhankelijk van 
externe invloeden. Denk daarbij aan de 
spanningen in het Midden-Oosten en tussen 
Oekraïne en Rusland. En hoe ontwikkelt 
zich het ebolavirus zich wereldwijd? Al-
lemaal externe factoren waarop we geen 
invloed hebben, maar die wel de groei van 
onze economie beïnvloeden.’

Tevredenheid neemt 
al zes kwartalen 
achtereen toe

Klaar voor de toekomst
Van Oers gaat verder: ‘Maar hoe dan ook, 
samen met ons gekwalificeerd personeel 
kijken we positief naar de toekomst. Wij 
hebben loyale medewerkers, die met ons 
meedenken. Daarnaast hebben we een 
mooi klantenbestand met een wederzijdse 
tevredenheid. We hebben de laatste 2 jaar 
drie Euro 6 auto’s gekocht; een derde van 
ons wagenpark. Wat ons betreft, een hele 
mooie ‘score’ op het gebied van innovatie 
en milieu. We zijn verder in het bezit van 
ISO en VCA. Kortom, we zijn klaar voor 
de toekomst.’

Verladers ook positief
De tweede ondernemer waaraan we prak-
tijkvoorbeelden vragen, is Herman Bult 
(57), directeur van NE DistriService BV te 
Nunspeet. NE DistriService is dé specialist 
in fijnmazige distributie van schadege-
voelige hangende en lange lading, zoals 
gordijnen, raamdecoraties, rollen stof, rails, 
profielen en dergelijke. Verder voorziet 
NE DistriService in totaaloplossingen 
voor haar opdrachtgevers, waarbij ook het 
bundelen van goederenstromen vanuit ver-
schillende productielocaties in Europa tot 
enkelvoudige leveringen in de detailhandel 
of rechtstreeks naar de consument horen. 
Bult stelt: ‘Het lijkt er op dat het herstel 
is ingezet. Dat heeft enerzijds te maken 
met een kleiner aanbod van capaciteit als 
gevolg van de vele faillissementen in de 
branche, maar anderzijds ook door, zij het 

in beperkte mate, toenemende volumes. 
Collega’s in de regio die ik spreek, zijn 
dezelfde mening toegedaan. Ik zie ook 
dat er weer invulling wordt gegeven aan 
uitgestelde vervangingen van materieel. 
Verladers zijn ook licht positief over de 
komende tijd.’

open discussie
Bij NE DistriService liet het eerste kwar-
taal van 2014 een duidelijk opgaande lijn 
in het volume zien. ‘Voor het eerst sinds 
2010 noteerden we een groei ten op-
zichte van hetzelfde kwartaal van het jaar 
ervoor. In het tweede kwartaal, normaal 
gesproken het beste kwartaal in een jaar, 
vlakte de groei af. Maar het derde kwartaal 
liet weer een lichte opleving zien, mede 
door de groei in het leveringsvolume aan 
consumenten. Verder blijven we kijken en 
experimenteren met andersoortige goede-
ren om in de toekomst een betere spreiding 
over verschillende branches te realiseren. 
Ook blijkt meer en meer dat samenwerking 

Volumes binnen sector trekken aan

FiNaNciëN & marKT

Bij Transportbedrijf René Lammers BV kijken ze 

positief naar de toekomst.

Volgens NE DistriService biedt samenwerking met partners betere omzetkansen.

T23_2014_24-26 FM TLN-conjuntuurbericht 3-2014.indd   25 7-11-2014   15:04:17



26 Transport & Logistiek - 2014 • 23

80%
77% 78% 77%

81%
85%

81%

60%

30%

17%
15% 15% 16%

22%
27%

33%

57%
54%

46%

40%
44%

32%
34%

31% 30%

21% 24% 23%

30% 32%
26%

-3% -3% -1% -1% -1% -3% -3%

-9%

-33%

-40%
-45%

-37%

-30%

-19%

-13%
-10%

-6% -5% -6%
-9% -10%

-16%
-13%-13%-15%-16%-14%

-11%-10%
-13%

-9%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

stijging daling

met partners betere omzetkansen biedt. Een 
open discussie met verladers leidt ons tot 
verrassende nieuwe inzichten, waardoor 
nieuwe services ontstaan en kosten verder 
kunnen worden verlaagd. Het is een rol 
die je als logistiek dienstverlener vaak zelf 
moet initiëren, maar zeker de moeite waard 
is. Wij zien 2015 positief tegemoet.’

Kijken naar andere branches
Bult vervolgt: ‘Het herstel voor de hele 
sector is nog broos en in sommige speciali-
saties zelfs niet zichtbaar. De mate waarin 
bedrijven innovatief zijn en anticiperen op 
veranderingen zijn mede bepalend voor het 
tempo waarin de sector herstelt. Ik ben van 
mening dat een goede open samenwerking 
met opdrachtgevers kan leiden tot goed 
uitgebalanceerde logistieke processen, 
waarbij de toegevoegde waarde en het 
gezamenlijke succes een hogere prioriteit 
krijgen. Op die manier zal de sector beslist 
herstellen.’ Al enkele jaren achtereen is 
het volume afgenomen, stelt Bult. ‘Maar 
we zijn in staat gebleken om de interne 
kosten maximaal te flexibiliseren, ICT op 
een niveau te brengen waardoor we kansen 
creëren en samen met onze opdrachtgevers 
te zoeken naar logistiek concepten die een 
win-win situatie opleveren. Naast deze 
ontwikkelingen blijven we actief om ons 
heen kijken naar ander branches waar onze 
dienstverlening en toegevoegde waarde kan 
opleveren.’ 

Zoeken naar modus
Tot slot geven wij het woord aan Hein van 
Boxtel (33), directeur van de Van Boxtel 
Groep te Heeswijk Dinther. De Van Boxtel 
Groep is een modern, professioneel en 
klantgericht familiebedrijf. Dagelijks is een 
team van zo’n dertig medewerkers deskun-
dig en vakbekwaam aan de slag in diverse 
disciplines, zoals transport, grond- en 
sloopwerk, containerverhuur, recycling en 
zand- en grindhandel. Wensen en eisen van 
opdrachtgevers vormen het uitgangspunt 
voor maatwerk. Van Boxtel vertelt: ‘Er 
gloort licht aan de horizon. De stemming 
lijkt inderdaad te verbeteren; het gaat zeker 
niet meer bergafwaarts. Het aantal aanvra-
gen stijgt, wat niet altijd betekent dat het 
meer werk oplevert. En als het werk dan 
komt, komt het vaak allemaal tegelijker-
tijd. De pieken worden steeds groter en de 
daarmee samenhangende dalen vervolgens 
dieper. We zoeken allemaal naar een modus 
om hier op een ‘rendabele’ manier mee 
om te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door een 
sterke kostenbeheersing, maar ook door 

samenwerking te zoeken met collega-be-
drijven. Voor wat betreft de samenwerking 
over en weer, zie ik hier en daar positieve 
ontwikkelingen die perspectief bieden voor 
de toekomst.’

Passend antwoord
‘De Van Boxtel Groep beschikt momenteel 
over een redelijk goed gevulde orderporte-
feuille’, stelt Van Boxtel. ‘Het werk vraagt 
om specialistisch materiaal dat je niet voor 
een ander soort vervoer kunt inzetten. 
Combinatieladingen op de weg terug naar 
huis zijn vaak omwille van bijvoorbeeld 
het maximaal toegestane gewicht niet 
mogelijk. Daarnaast kiezen we voor het 
leveren van kwaliteit, maar wel met het 
bijbehorende prijspeil. Gelukkig wordt de 
toegevoegde waarde die wij bieden door 
onze opdrachtgevers op de juiste waarde 
geschat. Daarnaast hebben we meerdere 
activiteiten en zijn onze medewerkers op 
meerdere posities inzetbaar. Gecombineerd 
met onze flexibele schil kunnen we snel 
inspelen op veranderingen in de markt. 
Onze bedrijfsstructuur biedt een passend 
antwoord op de huidige marktomstandighe-
den, daar zijn we blij mee.’

ontwikkelingen afwachten
Van Boxtel hoopt dat het bedrijf de op-
gaande lijn vast kan houden. ‘Het herstel is 
echter zó fragiel dat we bij de minste tegen-
slag, uit welke hoek dan ook, zomaar weer 
teruggeworpen worden. Die tegenslag zou-

den de weersomstandigheden gedurende de 
komende winter kunnen zijn, maar net zo 
goed nieuwe wetgeving vanuit de overheid. 
Afwachten is dan ook het devies. Hoe dan 
ook, we zetten het gevoerde beleid door. 
We zeggen wat we doen en we doen wat 
we zeggen. Als familiebedrijf kijken we 
naar de continuïteit. Onze bedrijfsstruc-
tuur heeft tot nu toe soelaas geboden en dat 
geeft vertrouwen. De schommelingen in 
het werkaanbod maken het moeilijk om ver 
vooruit te kijken. We steken onze energie 
in die aspecten waar we wél invloed op uit 
kunnen oefenen en wachten de ontwikke-
lingen verder af.’

Auteur is researcher bij TLN

Een meerderheid van de ondernemers in de sector transport en logistiek is van mening dat de 

prijzen te laag zijn

De Van Boxtel Groep speelt snel in op 

veranderingen in de markt.

Grafiek 2 - ontwikkeling prijzen (%+ / %-) t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar
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