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Het vervoer van temperatuurgevoelige 
producten zal naar verwachting in de 
komende vijf jaar verdrievoudigen: 
steeds meer producten worden 
geconditioneerd vervoerd en 
tegelijkertijd groeit de afzetmarkt. 
Om deze groei bij te benen zijn nieuwe 
oplossingen nodig. Ook worden er 
wereldwijd steeds meer eisen gesteld 
aan productveiligheid. Kortom, de 
cold chain is sterk in verandering. 
Hoe staat de geconditioneerde keten 
ervoor? Met welke uitdagingen wordt 
de markt geconfronteerd en welke 
investeringen horen daarbij? Wat doen 
de koplopers en wat leren we daarvan?

Deze vragen waren voor VebaBox de 
aanleiding tot een onderzoek, waarvan 
we de uitkomsten in dit rapport delen. 
Als disruptor van de traditionele 
cold chain streven we naar optimale 
efficiency, gewaarborgde kwaliteit en 
flexibiliteit. Dit onderzoek zien we als 
een peilstok in de markt. Het legt bloot 
waar door fabrikanten, groothandels 
en transporteurs de grootste winst te 
behalen is.

Voorwoord

Een ding is zeker: de cold chain spelers 
moeten meer gaan samenwerken. 
Nu fabrikanten nadrukkelijker op 
de kwaliteit van het eindproduct 
beoordeeld worden door wetgeving en 
consumenten, moeten we van het begin 
tot het eind bewijzen dat de producten 
veilig en stabiel zijn behandeld. Die 
verantwoordelijkheid en bewijslast 
geldt voor iedere speler in de keten. 
Hoe vooruitstrevend men op dit gebied 
is, verschilt sterk. In dit rapport zien we 
wat koplopers doen en hoe je er zelf een 
wordt.

Met dit onderzoek wil VebaBox de 
samenwerking tussen de schakels 
in de keten helpen intensiveren. 
Samen streven naar optimalisatie 
van effectiviteit. Samen kunnen we 
meer kwaliteit, zekerheid en efficiency 
realiseren in een steeds veeleisendere 
markt. De inzichten uit het onderzoek 
bespreken we dan ook graag met u 
persoonlijk.

  Roland van de Ven
  Managing director
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Uit het onderzoek blijkt dat de cold 
chain enorm in verandering is en dat de 
branche veel effectiever kan werken. De 
grootste uitdagingen voor beslissers 
in de cold chain zijn kostenbesparing, 
klanttevredenheid, krapte op de 
arbeidsmarkt en het voldoen aan wet- 
en regelgeving. 

De effectiviteit van de sector blijft 
achter bij de noodzaak tot verandering. 
Het adaptief vermogen van de sector 
blijkt te beperkt om deze hordes te 
nemen. Het gebrek aan strategie en 
investeringsklimaat zijn daar mede 
debet aan. 
Dit blijkt uit de scores op het 
effectiviteitsmodel die de basis vormt 
van dit onderzoek. Op aspecten als 
leiderschap, inkoop, proces, governance, 
samenwerking, capabilities, monitoring, 
duurzaamheid en elektrificatie worden 
rapportcijfers tussen de 5.1 en 6.4  
gescoord. Daar is ruimte voor 
verbetering!

Ongeveer 1/3e van de markt blijkt 
bewust bekwaam in het optimaliseren 

Management samenvatting

van effectiviteit. Deze groep wordt 
sterk gedreven door efficiency en 
kostenbesparing. Om dat te bereiken 
kiezen ze voor de vlucht naar voren: ze 
maken een plan, investeren en kijken 
naar nieuwe technologieën. Dat loont. 
De kopgroep rapporteert een fors 
hogere klanttevredenheid, effectiviteit 
en wendbaarheid, minder cold chain 
breaks en meer focus op duurzaamheid. 

Koplopers zijn echter geen tovenaars. 
Uit het onderzoek destilleren we de vijf 
ingrediënten voor hun succes:
1. Omgevingsbewustzijn
2. Een heldere strategie
3. Investeringsruimte
4. Focus op technologie
5. Gerichte samenwerking
Een simpel recept voor optimalisering 
van de effectiviteit. 

Onder het motto ‘Samen simpele 
oplossingen vinden en toepassen’ 
gebruikt VebaBox dit recept om 
producenten, retailers en alle partners in 
de keten te helpen met de broodnodige 
verandering en effectiviteit.
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Respondenten zijn na selectie telefonisch benaderd om een uitgebreid 
online onderzoek in te vullen. Na het invullen werd voor iedere deelnemer 
direct inzichtelijk hoe de eigen antwoorden zich verhouden ten opzichte 
van andere respondenten. Directe benchmarking dus. Het onderzoek is 
nog toegankelijk voor lezers die zichzelf alsnog willen benchmarken ten 
opzichte van de andere spelers in de keten.

Benchmarking

72%

producent / 
fabrikant

9%

logistiek 
dienstverlener

6%

groothandel / 
tussenhandel

6%

retailer

6%

anders; 
producent en 

retailer

2%

anders; 
producent / 
fabrikant / 

groothandel / 
toeleverancier

2%

distributeur

2%

toeleverancier

De opzet van het onderzoek1. 
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Het onderzoek ‘Cold Chain Change, benchmark voor eindverantwoordelijken in de cold chain’ is 
eind 2018 uitgevoerd op initiatief van VebaBox. De ruim 50 respondenten die zich in de cold chain 
sector bevinden, zijn onder andere bevraagd over hun uitdagingen, strategie en investeringsbeleid.



De bedrijven die tot nu toe hebben meegedaan aan het onderzoek 
vertegenwoordigen alle stappen in de keten. Distributeurs, retailers, 
groothandel, logistieke dienstverleners en fabrikanten hebben ieder 
hun bijdrage geleverd. De grootste vertegenwoordiging zien we onder 
de groep fabrikanten en producenten. Voor hen weegt de toegenomen 
verantwoordelijkheid het zwaarst. Zij zoeken dus ook het meest naar 
oplossingen en vernieuwing.

De onderzoeksrespondenten

Respondenten waren (eind)verantwoordelijken op het gebied van 
distributie, kwaliteit of operations en meestal (mede)beslisser als het gaat 
om inrichting van de cold chain. Daaruit concluderen we dat beslissingen 
over de cold chain op hoog niveau zijn belegd en dat vanwege de complexiteit 
het vaak ook een gedeelde verantwoordelijkheid is van meerdere functies. 
Is het daarmee ook een strategisch onderwerp? Die vraag staat centraal in 
het volgende hoofdstuk.

Beslissingen en verantwoordelijkheid

Wat is uw functie?

director distribution & logistics

quality manager

COO / operations VP / operational manager

director supply chain

fleet manager / transportation manager

eigenaar

productiemanager

directeur

procurement director

director (global) supply planning

23%
17%
13%
11%

8%
6%
6%
4%
4%
2%
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Hoe is de verhouding van omzet via de cold chain en de 
normale supply chain?

29%

Vries, ± -20°C NU

47%

Gekoeld, 2-8°C NU

7%

Kamertemperatuur,
15-25°C NU

16%

Ambient, normale 
temperatuur NU

Organisaties hebben gemiddeld 2,9 cold 
chains, met een of meerdere producten. 
Het zwaartepunt ligt op koel en vries.

De producten in de cold chain
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Door de respondenten aan dit onderzoek, voornamelijk fabrikanten in de foodsector, wordt de 
omzet in de cold chain grotendeels gerealiseerd met 47% koel (tussen 2 en 8°C) en 29% vries 
(-20°C). In de komende twee jaar lijkt dit redelijk gelijk te blijven. De markt voorziet de komende 
jaren niet veel verandering hierin. Hooguit een kleine verschuiving van 3% in de ambient markt ten 
gunste van vries en kamertemperatuur.



Producten in de cold chain zijn altijd ‘limited shelf life’ producten. Een deel 
daarvan is door respondenten niet nader gespecificeerd (36%), maar de 
meeste wel. Vlees, zuivelproducten en aquacultuur staan in cold chain in 
de top 3, op de voet gevolgd door groente en fruit. Specialties in de cold 
chain zijn bloed, bloemen, vaccins en dieren.

Voor welke producten heeft u een cold chain ingericht?

Sommige bedrijven hebben slechts één cold chain ingericht, andere 
meerdere. Het gemiddelde is 2,9 cold chains per bedrijf. Een chain bevat 
gemiddeld 1,57 producten/productcategorieën. Hoe verder in de keten 
(dichter bij de consument), hoe meer verschillende producten er een cold 
chain zijn opgenomen. Bloemen, groente, fruit, vlees en zuivel worden 
vaak in een chain gecombineerd, in verschillende onderlinge combinaties. 
Dat zien we terug bij spelers in de retail.
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andere 
limited 

shelf life 
producten

36% 34%

vlees

25%

zuivel-
producten

17%

vissen / 
aquacultuur

17%

groente

13%

fruit

8%

medicijnen

2%

vaccinaties

2%

bloed

2%

bloemen

2%

vee



De beslissers in de cold chain hebben zich uitgelaten over hun grootste uitdagingen. Dat blijken 
er veel, de branche kent opvallende spagaten. De beslissers balanceren bijvoorbeeld tussen 
de kosten enerzijds versus het leveren van excellente customer service en het voldoen aan 
wet- en regelgeving anderzijds. Ook worstelen ze met het adaptief vermogen: hoe manage je 
de supply chain terwijl je te maken hebt met een veranderend portfolio? Ook het streven naar 
klanttevredenheid en de krapte op de arbeidsmarkt blijken forse uitdagingen.

balanceren van kosten versus het leveren van excellente 
customer service

klanttevredenheid

het managen van de supply chain terwijl het 
productportfolio verandert

balanceren van kosten versus voldoen aan 
wet- en regelgeving

veranderende wet- en regelgeving

aantrekken, opleiden en behouden van de beste 
medewerkers

digitale transformatie van de supply chain

innoveren van de supply chain om competitief te blijven

integratie van partners in het proces

medewerkerstevredenheid

49%

45%
34%

30%

28%
28%

23%
17%
15%
15%

het managen van de supply chain na een overname

business innovatie

cultuurverandering

11%
11%

6%

Wat zijn voor u de belangrijkste uitdagingen op 
het gebied van de cold chain? 

Strategie en uitdagingen2. 
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Hoewel er voldoende uitdagingen zijn, ontbreekt het de branche opvallend 
genoeg aan een heldere strategie. Bijna 75% van de respondenten heeft 
geen strategisch plan of een plan dat vooral business & opportunity 
gedreven is. Van vooruitkijken, strategische partners zoeken of trend 
gedreven innoveren lijkt bijna geen sprake. Alleen bedrijven die net met 
een overname te maken hebben gehad hebben een strategischer focus, 
evenals bedrijven met een veelzijdiger productportfolio. Bij die bedrijven is 
de noodzaak tot strategische vernieuwing kennelijk duidelijker te voelen.

Bij gebrek aan strategische visie is de vraag: hoe komen we vooruit en hoe 
gaan we de groeiende uitdagingen in de keten het hoofd bieden?

Gebrek aan strategie

Veel uitdagingen, maar slechts 
25% heeft een strategisch plan

Balanceren tussen kosten, 
klanttevredenheid en 
wet- en regelgeving
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Heeft de organisatie een uitgewerkte strategie en 
stappenplan om het cold chain proces verder te 
optimaliseren? 

Natuurlijk is er wel beweging. Zo blijkt er grote interesse voor investeringen 
om de klanttevredenheid te bevorderen, evenals de kwaliteit en veiligheid. 
Ook investeren om kosten te verlagen klinkt bij beslissers aanlokkelijk. 
En zelfs duurzaamheidsinvesteringen (bijvoorbeeld in minder waste en 
minder CO2 uitstoot) krijgen de nodige aandacht. De investeringsgedachten 
houden een logisch verband met de strategische uitdagingen. Het is 
de beslissers duidelijk dat je problemen kunt oplossen door gericht te 
investeren. In geld, kennis en capaciteit.

Investeringen: wel interesse maar geen actie

11

40%

36%

9%
6%

6% 3%



Waar ziet u de grootste voordelen bij 
investeringen een optimale cold chain?

verhogen van klanttevredenheid

hogere kwaliteit en veiligheid

minder waste / loss

bereiken van kostenvoordelen

minder CO2 uitstoot

we kunnen meer klanten bedienen

omzet verhogen

we kunnen meer producten vervoeren

voeren van een breder assortiment

lagere kosten per kilometer

43%
42%
30%
30%
26%
21%
19%
15%
15%
13%

geen voordelen

hogere medewerkertevredenheid

cross- en upsell bij bestaande klanten

11%
9%
9%

internationale expansie 9%
productiviteitsverbeteringen 8%
minder overslagkosten 8%
beter anticiperen op klimaatveranderingen 8%
veel beter inzicht in trends 8%
maximale bewijslast 6%
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Maar gaan de bedrijven ook tot uitvoer van die ambities? Dat is de vraag: 
slechts 21% van de bedrijven heeft dit jaar daadwerkelijk geld vrijgemaakt 
voor optimalisering van systemen, mensen en/of middelen. Slechts een 
vijfde van de bedrijven gaat dus aan de slag met de genoemde uitdagingen. 
Zijn het teveel uitdagingen en ontbreekt het aan de juiste focus? Of zijn de 
uitdagingen nog niet groot genoeg?

De actiebereidheid is overigens groter bij bedrijven die een strategisch 
plan hebben: daarvan heeft 31% daadwerkelijk geld vrijgemaakt voor 
investeringen. Een plan leidt dus tot gerichte actie.

1/5e van de bedrijven 
investeert om uitdagingen 
daadwerkelijk aan te 
kunnen gaan.
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Desgevraagd blijken er veel veranderingen te zijn die de komende 2 á 3 jaar invloed hebben op 
bedrijven in de cold chain. Regulatie (53%), logistieke kosten (53%), consumenteneisen (43%) en 
aansprakelijkheid (32%) zijn de belangrijke aspecten om rekening mee te houden. 

Ook verwachten de beslissers dat duurzaamheid, elektrificatie en nieuwe aflevermethoden de 
komende jaren een rol gaan spelen in hun bedrijf.

Last mile 
ontwikkelingen 
versnellen de 
interesse in 
elektrificatie, 
nieuwe 
aflevermethodes 
en herbruikbare 
passief gekoelde 
oplossingen.

In het gesprek over trends vallen een 
aantal zaken op, namelijk:

• Nieuwe toetreders hebben meer 
aandacht voor alternatieve 
aflevermethoden; 

• Wie gefocust is op elektrificatie is 
ook druk met de grootstedelijke 
bereikbaarheid, de toename van 
consumenteneisen én de toename 
van last mile-leveringen; 

• Bij wie meer sprake is van 
last mile leveringen en keuzes 
in aflevermethodes, neemt 
de interesse in herbruikbare 
passief of actief gekoelde 
verpakkingsoplossingen toe.

Trends & veranderingen3. 
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Welke industry trends zullen de meeste impact hebben op 
de toekomst van temperatuur gecontroleerde transport en 
opslag binnen uw organisatie in de komende 2 à 3 jaar? 

regulatie, 
meer eisen 

vanuit wet- en 
regelgeving

logistieke kosten 
zullen toenemen

toename van 
consumenten-

eisen

aansprakelijk-
heid van 

fabrikanten zal 
toenemen

groei van 
duurzame 

koelmethoden

groei van 
elektrische 
vervoers-

mogelijkheden

ontwikkeling van 
grootstedelijke 

gebieden

toename het 
monitoring 

van data voor 
optimalisatie

verandering 
in aflever-
methoden

toename 
van last mile 

leveringen

verandering 
van eisen m.b.t. 
temperatuur-

profielen

nieuwe 
toetreders met 

innovatie supply 
chains

industriebrede 
standaardisatie 

van ambient 
temperatuur

weet ik niet/ 
geen mening

toename van 
herbruikbare 

passief gekoelde 
oplossingen
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Trends zijn bij VebaBox een belangrijke driver voor innovatie. Managing 
Director Roland van de Ven licht toe: ‘We scannen actief de veranderingen in 
de cold chain en ontwikkelen vervolgens modules die binnen de processen 
en hardware van onze klanten passen. Onze missie is om de cold chain 
te optimaliseren door slimme innovaties in te passen binnen bestaande 
omgevingen. 
Onze LogiBox is bijvoorbeeld een antwoord op de cruciale last mile 
ontwikkelingen. Deze passieve koelbox met geïntegreerde koelelement 
zorgt ervoor dat producten 72 uur op de juiste temperatuur blijven, zowel 
onderweg als na aflevering op locatie. Relevant voor pharma en food, maar 
natuurlijk ook steeds meer voor retailers in het logistieke proces.’

Van de Ven keek ook naar het investeringsgedrag van de respondenten: 
‘Wat mij opvalt zijn de investeringen in zaken als monitoring, 
productiviteitsverbetering en wagenpark. Als je dat soort investeringen 
combineert, bereik je naar mijn idee een multiplier effect. Dat zijn dan ook 
de innovaties waar VebaBox aan werkt: slimme producten die geïntegreerd 
kunnen worden in bestaande processen en wagenparken. 
Onze VebaBox is bijvoorbeeld een actieve koelcontainer die van iedere 
bedrijfswagen een koeloplossing maakt. Deze kan koelen en verwarmen 
van 2˚C tot 25˚C  en vriezen van -22˚C tot 5˚C, ook op locatie en als de 
motor niet draait. Hij is op ieder formaat bedrijfswagen en kratmaat aan 
te passen en overzetbaar naar volgende voertuigen. Simpeler kan het niet.’ 

Met dit onderzoek wil VebaBox verder innoveren. Van de Ven: ‘Dit 
onderzoek legt bloot welke trends richtinggevend zijn en waar de cold 
chain geoptimaliseerd kan worden. De inzichten gebruiken we om samen 
met klanten tot nieuwe oplossingen te komen.’ 

Last mile oplossingen en actieve koelmodules
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Op welke gebieden zijn voor de komende 5 jaar 
supply cold chain investeringen gepland?

mensen (aantrekken, opleiden, 
behouden van kennis en kunde)

volgen van producten / monitoring

routebeheer en optimalisatie, 
fleetmanagement software en 

solutions

productiviteits-verbeteringen

geen

kapitaalgoederen; bijvoorbeeld 
wagenpark

duurzame initiatieven

toeleveringsketen / supply chain

standaardisatie van processen en 
middelen

productontwikkeling

ontsluiten van data; Business 
Intelligence / Analytics

flexibilisering van processen

integratie van partners

passieve verpakkingsoplossingen

34%

30%

25%

23%

21%

19%

17%

15%

13%

8%

6%

25%

21%

19%
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Om de veranderingen aan te kunnen is menskracht nodig: kennis en 
capaciteit om daadwerkelijk te kunnen veranderen. Bedrijven verwachten 
dan ook in de komende 5 jaar vooral te investeren in het aantrekken, 
opleiden en behouden van mensen en kennis. Daarvoor is aandacht voor 
medewerkerstevredenheid heel belangrijk. Zonder de juiste mensen komt 
verandering niet van de grond.

Investeren in menskracht

Investeringen in mens en 
technologie gaan hand in hand

Met genoeg goed opgeleide mensen in huis is inzet op technologie de 
logische vervolgstap. De sector zal in de komende jaren onmiskenbaar 
verder samensmelten met techniek. Digitalisering, apps, cloud en 
systeemintegratie zijn desgevraagd belangrijke aspecten van de 
technologie-trend. De beslissers leggen de focus dus op proces- en 
effectiviteitsbevordering. 

Op korte termijn (komend jaar) wordt ingezet op dashboarding, big data en 
supply chain partnering. 
De iets langere termijn focus (komende 5 jaar) ligt op end-to-end supply 
chain transparantie en business intelligence & predictive analysis. 

Er wordt daarbij nog wel een slag om de arm gehouden, namelijk of de 
concurrentie ermee aan de slag gaat. De concurrentie blijkt een duidelijke 
trigger om al dan niet verder te gaan met technologie. Als bedrijven zelf al 
verder zijn dan de concurrentie gaan ze nog verder in de technologisering. 
Koplopers investeren vaker in advanced analytics, cloud-based applicaties 
en augmented reality. Ook blijkt dat technologische vernieuwing meer 
plaatsvindt in het einde van de keten, dus dichter bij de consument. Die 
bedrijven blijken bijvoorbeeld meer bezig te zijn met zaken als augmented 
reality, elektrificatie en mobiele applicaties. 

Technologische kansen benutten
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Koplopers investeren vaker in 
advanced analytics, cloud-based 
applicaties en augmented reality

Welke tools / technieken gebruikt u of bent u van 
plan te gaan gebruiken in uw supply chain?

digitaliseren van 
manuele processen 7%32%21%40%

mobiele applicaties 17%28%13%42%

cloud-based applicaties 36%17%15%32%

supply chain systems 
integratie - intern 34%21%13%32%

supply chain systems 
integratie - met partners 38%17%15%30%

advanced analytics 41%25%11%23%

Internet of Things (IoT) 47%22%7%23%

big data 38%26%15%21%

supply chain transparantie 
(end-to-end) 40%30%9%21%

dashboard met 
real-time kpi’s 24%36%23%17%

RFID: Radio Frequency 
Indentificatie 64%11%11%14%

elektrificatie 62%19%8%11%

augmented reality 85%7%4%4%

ga ik niet 
gebruiken

ga ik 
gebruiken 

binnen 5 jaar

ga ik 
gebruiken 

binnen 1 jaar
maak ik nu 
gebruik van



De cold chain is vergeleken met andere branches nog niet zo competitief. Een kleine 55% merkt 
dat andere aanbieders dezelfde doelgroepen met hetzelfde product beter bedienen. Maar de 
andere helft ervaart (nog) geen last van concurrentie. 

Hoe verder een bedrijf zich in de keten bevindt (dichter bij de consument), hoe meer de concurrentie 
toeneemt. Zeker in groente blijkt de concurrentie navenant hoger.

Naarmate meer concurrentie wordt ervaren, blijken spelers meer te investeren. Druk van buiten 
leidt sneller tot verandering. Opvallend is dat onder druk van concurrentie het meest wordt 
geïnvesteerd in duurzaamheid. Met duurzaamheid verwacht men dus daadwerkelijk het verschil 
te kunnen maken.

Hoe groot acht u de kans dat andere aanbieders uw 
doelgroepen bedienen met hetzelfde product op een 
optimalere wijze geleverd?

19%

9%

26%
28%

13%
4%

daar hebben we al mee te maken

zeer groot

groot

klein

zeer klein

niet

Concurrentie of 
samenwerking?4. 
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Concurrentie leidt tot 
optimalisatie en duurzaamheid

De beperkte mate van concurrentie komt ook terug bij beantwoording 
van de vraag of de eigen organisatie verder is met het optimaliseren van 
de cold chain dan andere aanbieders. 39% loopt naar eigen zeggen (licht) 
voorop, maar het gros (51%) bevindt zich in de comfortabele middenlinie. 
Een tiende geeft zelfs ruiterlijk toe achter te lopen op de concurrentie. Die 
beperkte concurrentiekracht loopt in lijn met het bescheiden strategische 
klimaat. De vraag rijst of de noodzaak nog niet groot genoeg is.

Weinig optimalisatiedrang

Bent u van mening dat uw organisatie m.b.t. optimaliseren 
van de cold chain verder is dan andere aanbieders?

ja, we lopen voorop

7%

ja, we hebben een 
lichte voorsprong

32%

we begeven ons in 
de middenlinie

51%

nee, we lopen achter

10%



Samenwerken in de keten is van toenemend belang, omdat producenten 
en fabrikanten steeds nadrukkelijker verantwoordelijk worden gehouden 
voor kwaliteit tot aan het eindpunt van de keten. Ieder stapje in de keten 
moet dan ook een bijdrage leveren aan het voorkomen van ketenbreuken, 
het monitoren en bewijzen van kwaliteitsaspecten en het uitwisselen van 
informatie. 

Samenwerken wordt door veel spelers al gedaan. Op praktisch gebied 
wordt het vaakst samengewerkt op het gebied van opslag, transport en 
third-party logistics. 

Als het gaat om samenwerking voor optimalisatie en integratie in de keten, 
ligt de focus op elektronische integratie (51%), retourstromen beteugelen 
(34%) en het verkrijgen van real-time inzicht (32%). 
Samenwerking op productontwikkeling of integratie van processen is 
nog geen gemeengoed. Terwijl juist die zaken voor het voorkomen van 
ketenbreuken cruciaal lijken.

Het belang van samenwerking

Koplopers werken vaker samen

Bent u van mening dat uw organisatie m.b.t. optimaliseren 
van de cold chain verder is dan andere aanbieders?

51%

elektronische 
integratie van 

systemen

34%

retourstromen

32%

realtime inzicht

26%

samenwerking 
product-

ontwikkeling

23%

integratie van 
processen
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De verantwoordelijkheden nemen toe, mede door wet- en regelgeving en de toegenomen 
klantverwachtingen. Transparantie, sensortechnologie en data-uitwisseling leggen druk op 
de bewijslast. Op ieder moment weten of het product in de juiste condities verkeert is steeds 
belangrijker. Hoe staat het met de kwaliteit in de cold chain?

Een cold chain is vrij lang: gemiddeld hebben partijen 94 uur de 
verantwoordelijkheid. In 32% van de gevallen zelfs langer dan 168 uur. Een 
lange tijd om garant te staan voor de kwaliteit.

Verantwoordelijkheid

Hoe lang valt het cold chain proces binnen uw 
verantwoordelijkheid?

32%
> 168 uur

11%
96 - 168 

uur

4%
72 - 96 

uur

19%
24 - 72 

uur

21%
4 - 24 uur

13%
< 4 uur

Kwaliteit, bewijslast en 
incidenten5. 



Welke aspecten van het cold chain proces meet u?

Er wordt wel gemonitord, maar 
er is weinig zicht op incidenten 
en de kosten daarvan

Verantwoordelijkheid en monitoring gaan hand in hand, zeker in de moderne 
wereld van data en sensoren. Gemiddeld worden binnen een keten 2,8 
aspecten gemonitord. De temperatuur bij vervoer staat met stip op de 
eerste monitor-plek (83%) en de temperatuur bij het overdrachtsmoment 
(66%) op de tweede. Andere aspecten die worden gemeten zijn bijvoorbeeld 
tijdsduur van het proces, geur & kleur en de ketenbreuken (kapotte zegels). 

Monitoring

temperatuur in 
de omgeving 

waar het 
product in wordt 

vervoerd

temperatuur op 
het overdrachts-

moment

temperatuur van 
het product per 

individueel 
product

tijdsduur van het 
proces

83% 66% 45% 30%

geur

23%

kleur-
verandering

19%

cold chain break

8%

niets

4%
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Is de kwaliteitsborging goed genoeg om incidenten tegen te gaan? Niet 
altijd, want waar gehakt wordt vallen spaanders, ook in de cold chain. De 
incidentie van incidenten blijkt echter sterk te wisselen. 38% weet (ondanks 
het monitoren) niet of er sprake is van incidenten. De rest meldt een 
incidentie per jaar (49%), per maand (33%) of per week (18%). Gemiddeld 
vinden er per bedrijf dus ongeveer 14 incidenten per jaar plaats. Wat een 
incident precies kost lijkt niet scherp in beeld te zijn. Antwoorden variëren 
van minder dan 1000 tot 25.000 euro per keer. Daarmee kan het verlies 
nog aardig oplopen. Hogere kosten per incident komen vaker voor in de 
vries-keten. 

Wie voorop loopt ten opzichte van de concurrentie heeft minder vaak last 
van incidenten. En ook strakke handlingafspraken maken werkt, want 
deze bedrijven melden ook minder incidenten.

Incidenten en kosten

Koplopers hebben minder last 
van incidenten

Om de kwaliteit te borgen vertrouwen de meeste partijen op strakke  
handling afspraken (75%). Ook worden verpakkingen en 
temperatuurcontrole cruciaal geacht (62%). Erg innovatief is dat nog niet. 
Nieuwe manieren om ketenbreuken te voorkomen lijken onderbelicht.

Kwaliteitsborging
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Het model is opgebouwd uit de volgende elementen:  

• Leiderschap: het creëren van een innovatieve cultuur en de focus op 
optimalisatie; 

• Inkoop: de mate waarin inkoop hogere strategische doelen dient dan 
alleen prijs; 

• Proces: de efficiency, effectiviteit en flexibiliteit van het proces; 

• Governance: de toepassing van procedures voor compliance aan 
wettelijke eisen; 

• Samenwerking: de mate van samenwerking (zowel intern als extern) 
voor bijvoorbeeld het koppelen van systemen; 

• Capabilities: juiste en toekomstbestendige technologie, materialen, 
apparatuur en kennis; 

• Monitoring: real time dataverzameling en het gebruik daarvan voor 
voorspellingen en optimalisaties; 

• Duurzaamheid en elektrificatie: opslag, vervoer en processen 
inrichten met een zo minimaal mogelijke impact op het milieu.

Effectiviteitsmodel
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De effectiviteitsscore in 
de cold chain

Uit het onderzoek blijkt een kloof tussen de vergaande veranderingen in de cold chain en de mate 
van strategie en actiebereidheid van de bedrijven. Die natuurlijk ook nog sterk wisselt per bedrijf. 

We ontwikkelden een model om de effectiviteit van de sector en van de individuele respondenten 
in kaart te brengen. Die effectiviteit wordt in dit model uitgedrukt in het belang dat men hecht 
aan verandering versus de daadwerkelijke score, dus de mate waarin het bedrijf in staat is om die 
verandering uit te voeren.

6. 
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Gevraagd naar het belang van ieder aspect van een optimale positie in cold 
chain, valt op dat met name governance (8,2) en samenwerking (8,3) zeer 
belangrijk worden gevonden (hoewel we eerder zagen dat samenwerking 
nog niet op alle gebieden gebeurt). Ook een optimaal proces (7,9) en de 
juiste capabilities (8,5) blijken belangrijke voorwaarden. 

Duurzaamheid en monitoring scoren minder dan je op basis van de 
besproken trends zou kunnen verwachten.

Belangrijk is vervolgens hoe ieder bedrijf zichzelf beoordeelt op ieder van 
deze aspecten: zijn ze er goed in of geven ze zichzelf een lager rapportcijfer 
dan het belang dat ze eraan hechten?

De belangen

Cold chain blijft achter op het gebied 
van duurzaamheid en monitoring

Het belang van de dimensies  
versus de score

7

8

9

7,5
7,6

7,9

8,2

8,3

8,5

7,5

7,4 7,2
7,2

7,4

7,87,4

7

6,9
6,7

leiderschap

inkoop

proces

governance

samenwerking

capabilities

monitoring

duurzaamheid

belang
score

De branche is gemiddeld 
redelijk tevreden: op alle 
aspecten wordt een kleine 
of zelfs ruime voldoende 
gegeven. Natuurlijk zijn er 
uitzonderingen, want op 
individueel gebied geeft 
25% van de bedrijven 
zichzelf een of meerdere 
onvoldoendes. Daar is 
dus werk aan de winkel.

De aspecten governance, 
samenwerking en proces 
scoren ruime voldoendes. 

Tegenvallende 
scores
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Totaalscore

De totaalscore van effectiviteit in de cold chain (belang x score) valt mager 
uit. Met rapportcijfers tussen de 5,1 en 6,4 kan gerust worden gesteld 
dat de branche nog niet hard genoeg werkt aan optimale effectiviteit. Het 
gebrek aan strategie en het beperkte investeringsklimaat zijn hier mede 
debet aan.

Onvoldoende effectiviteit

5,5

6,0

6,5

5,4 5,5

5,8

6,4

6,2

5,6

5,3 5,1

leiderschap

inkoop

proces

governance

samenwerking

capabilities

monitoring

duurzaamheid

Qua capabilities, monitoring en duurzaamheid is er nog wel wat te 
verbeteren. Niet alleen beoordelen de bedrijven zichzelf op deze aspecten 
vrij laag (onder het rapportcijfer 7), het verschil tussen het belang en de 
score is ook nog eens vrij groot (rond de 10% verschil tussen belang en 
score). Of hier op korte termijn verbetering in komt, valt te bezien. Zonder 
strategie of investeringsplan is die kans immers niet zo groot.
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Leren van koplopers7. 
In het onderzoek hebben we gekeken naar de scores van de bedrijven op de verschillende 
aspecten van het effectiviteitsmodel. Als we deze combineren met de kenmerken van de 
bedrijven, ontstaan er 3 groepen:

• Bewust bekwamen (34%), die hoog op belang en op hun invulling daarvan scoren;
• Bewust onbekwamen (47%), die het belang wel zien, maar (nog) niet optimaal slagen in 

de invulling;
• Onbewust onbekwamen (17%), die het belang van de effectiviteitsaspecten niet scherp 

zien en er ook niet de juiste zaken voor doen. 

De grafiek laat zien hoe de groepen scoren op de verschillende aspecten van het 
effectiviteitsmodel.

Score op het effectiviteitsmodel
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Een derde van de markt is bewust bekwaam en in staat om invulling 
te geven aan de doelen die ze belangrijk vinden. Opvallend is dat deze 
groep sterk gedreven wordt door efficiency en kostenbesparing. Om 
dat te bereiken kiezen ze voor de vlucht naar voren: ze maken een plan, 
investeren en kijken naar nieuwe technologieën. En dat blijkt ze zelfs meer 
op te leveren dan de gezochte kostenbesparingen.

Koplopers scoren hoger bij klanten en zijn 
beter georganiseerd

De voornaamste driver van koplopers is kostenbesparing. Juist door te 
investeren en te innoveren bereiken ze een betere kostenbalans. Niet 
alleen door actief te werken aan kostenverlaging, maar ook omdat hun 
klanten tevredener zijn en ze een hogere prijs kunnen vragen voor hun 
diensten. 
Ook op het gebied van wet- en regelgeving hebben koplopers minder 
zorgen. Ze hebben hun processen immers goed op orde.  

Toch zijn koplopers niet zorgeloos. Ook voor hen blijven er uitdagingen. 
Zo is het vermogen om te blijven innoveren een zorgpunt. Ook liggen ze 
meer dan de volgers wakker van klant- en medewerker tevredenheid en 
digitalisering. Ze zijn daarnaast alerter op nieuwe toetreders op de markt.

De kopgroep (bewust bekwamen) rapporteert een fors hogere 
klanttevredenheid. Hun klanten geven hen een rapportcijfer 7,8 , terwijl 
de volgens respectievelijk een 7,3 en een 7,2 krijgen. En vergeet niet: 
klanttevredenheid was voor alle spelers in de cold chain de belangrijkste 
uitdaging.

De koplopers ervaren nog meer voordelen van hun proactieve aanpak.  
Ze rapporteren:
• een hogere effectiviteit;
• minder cold chain breaks;
• een optimaler proces;
• een hogere wendbaarheid;
• meer focus op duurzaamheid.

Koplopers zijn spekkopers
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Resultaten kopgroep versus de restgroep

balanceren van kosten versus het leveren van 
excellente customer service

klanttevredenheid

het managen van de supply chain terwijl het 
productportfolio verandert

veranderende wet- en regelgeving

aantrekken, opleiden en behouden van 
de beste medewerkers

innoveren van de supply chain om 
competitief te blijven

medewerkerstevredenheid

digitale transformatie van de supply chain

balanceren van kosten versus voldoen 
aan wet- en regelgeving

business innovatie 

56%

56%
39%

33%
33%

28%

28%
28%
22%

22%
integratie van partners in het proces

het managen van de supply chain na een 
overname / uitbreiding

cultuurverandering

17%
11%

6%

46%

40%
31%

26%
26%

11%

9%
20%
34%

6%
14%
11%

6%

kop
groep

rest
groep



32

Wat leren we van de koplopers? Ze worden gedreven door efficiency en 
kostenverlaging. Om dat te bereiken werken ze strategisch, ze hebben 
vaker een strategisch plan. Ook investeert de kopgroep meer dan de rest. 
Die investeringen doen ze vooral in flexibilisering van processen (144% 
meer dan de restgroep), routeoptimalisatie en productiviteitsverbeteringen 
(+129%) en het ontsluiten van data & business intelligence (+100%). 
Koplopers zoeken oplossingen in technologie: ze zijn verder dan de rest als 
het gaat om cloud computing en digitalisering van processen. Dat legt ze 
geen windeieren.

De lessen die we eruit kunnen trekken zijn hoopgevend. Koplopers zijn 
geen tovenaars, maar bedrijven die zich bewuster zijn van hun omgeving, 
strategische plannen maken en vanuit die plannen preciezer de juiste 
dingen doen.

Do’s en dont’s van de koplopers

Meer succes met vijf simpele 
ingrediënten

Het effect van dit recept is krachtig: minder incidenten, tevredener klanten, 
meer effectiviteit en beter bestand zijn tegen nieuwe toetreders. 

Scan de de 
omgeving 

regelmatig op 
innovaties, 

concurrentie 
en kansen

Ontwikkel 
een 

strategisch 
plan

Zorg voor 
investerings- 

ruimte

Focus op 
technologie

Zoek bij de 
uitvoering 

waar mogelijk 
samen-
werking 

met andere 
partijen
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Kenmerken van de koplopers

Effecten

snapt de 
voordelen en 

het belang 
van 

investeren en 
voelt de sense 

of urgency
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uitgewerkte 
strategie en 
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chain proces 

verder te 
optimaliseren

heeft (extra) 
budget 
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voor het 
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van de cold 

chain 
(systemen, 

mensen, 
middelen)

plant op meer 
gebieden 

innovaties de 
komende 5 

jaar

werkt meer 
samen, 

monitort & 
meet meer en 
borgt kwaliteit 

(controle 
proces) 

minder 
vaak 

incidenten

hogere  
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tevreden-
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voorop 
lopen; 

verder dan 
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(innovator)

hogere 
maturity - 

totaalscore

scoort 
hoger op 

de 8 
aspecten 

van de 
Cold Chain 
Effective-

ness 
Model

bestand 
tegen 

concurren-
tie en 

nieuwe 
toetreders
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Samenwerken aan een 
effectievere cold chain8. 

De beslissers in de cold chain zijn redelijk eensgezind. Over hun focus, hun uitdagingen en de 
toekomstige ontwikkelingen. Uit de eerlijke antwoorden van de respondenten krijgen we een 
doorkijkje in waar de kansen liggen:

• Meer samenwerken;
• Meer strategie;
• Gericht investeren;
• Focus op techniek;
• Meer innoveren, ook op productontwikkeling en integratie van producten.

De koplopers leren ons dat ‘bewust werken aan verandering’ loont. Wie 
wil er nou niet meer tevreden klanten en een betere concurrentiepositie? 
Bovendien is veranderen geen keuze: de verandering van de markt, de 
klantenverwachting, de wetgeving en technologie dwingen ons allemaal 
tot het creëren van een effectievere cold chain. Alleen met minder 
ketenbreuken, efficiënte data-uitwisseling en nieuwe producten kunnen 
we de kwaliteit borgen en bewijzen.

Samen simpele oplossingen 
vinden en toepassen
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Op www.vebabox.com/nl/nieuws/ delen we nog veel meer kennis over 
trends, innovaties en procesoptimalisatie. Eens van gedachten wisselen 
over uw cold chain uitdaging? Mail naar  info@vebabox.com of bel 
+31 (0)413 269 300.

Meer weten?

VebaBox ziet het als een uitdaging om producenten, retailers en alle 
partners in de keten te helpen met verandering en effectiviteit. We helpen 
specifieke ketens als food, health, lab en pharma om optimale waarde 
te leveren en ketenbreuken tegen te gaan. Niet alleen met modulaire 
oplossingen voor allerlei soorten temperatuurgevoelige producten. Maar 
ook met onze kennis van logistiek en een creatieve aanpak om ketens 
door te lichten. Wij geloven in gezamenlijke procesoptimalisatie en 
productontwikkeling. Juist door met visie samen te werken kunnen we 
efficiëntere, duurzame oplossingen ontwikkelen. 

Dit onderzoek en de kennisdeling erover is onze eerste investering in 
de samenwerking. Gaat u met ons de uitdaging aan om uw cold chain 
effectiever te maken? 



Deze benchmark is tot stand gekomen 
in samenwerking met prospex.

Hoe verhouden ieders uitdagingen, 
investeringen en visie op veranderingen 
zich ten opzichte van de andere spelers  
in de markt? 

Benchmark jezelf op VebaBox.nl

https://www.vebabox.com/nl/nieuws/benchmark/

