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Gids Inkoop en Logistieke Organisaties  
 
De doelstelling van deze gids is het geven van informatie over voornamelijk 
Nederlandse organisaties die zich bezighouden met een deel van het logistieke 
vakgebied. Dit betreft brancheverenigingen, kennisinstituten, platforms en 
stichtingen. De opzet is dat het geen winstgevende instellingen betreft. Daar 
waar onduidelijkheid is wordt dat aangegeven. 
Tevens zijn een aantal internationaal opererende organisaties opgenomen. In de 
toekomst zullen ook zoveel mogelijk organisaties uit het Nederlandstalige deel 
van België volgen. Deze gids was primair opgezet voor studenten en docenten. 
Het dient tevens als een ondersteuning bij het boek “Werken met logistiek”, van 
Ad van Goor en ondergetekende. Inmiddels zijn hiervan meer dan 80.000 stuks 
verkocht (De 4de herziene druk verscheen in 2004 onder ISBN 90 207 3223 4). 
Daarnaast hopen we een brede groep belangstellenden te kunnen helpen met 
het zoeken naar de juiste informatie over de voor u van belang zijnde logistieke organisaties. 
 
Middels de inhoudsopgave op de volgende bladzijden kan gezocht worden naar de relevante 
organisatie. Via de inhoudsopgave kunt u doorklikken naar de betreffende organisatie. U kunt ook 
weer naar de inhoudsopgave door te klikken op: Terug naar inhoudsopgave . Ook kan gezocht 
worden op trefwoorden. Gebruik hiervoor de sneltoetsen CTRL+ F. Met behulp van deze informatie 
kunt u sneller op zoek gaan naar belangrijke informatie. Er zijn zoveel mogelijk koppelingen 
opgenomen naar het internet en mailadressen. Inmiddels is in deze gids ook een overzicht 
opgenomen van tijdschriften op het gebied van logistiek en aanverwante vakgebieden. 
 
Deze gids is oorspronkelijk tot stand gekomen door vragen van studenten van de Hogeschool 
Rotterdam naar meer informatie. Samen met Ted Luns, mijn collega aan deze hogeschool, is de 
eerste opzet gemaakt. Met Ted heb ik in 2000 binnen het Instituut voor Service Management (ISM) de 
differentiatie Supply Chain Management (SCM) opgericht als onderdeel van de opleidingen Logistiek 
& Technische Vervoerskunde (LTV) en Technische Bedrijfskunde (TB). Wij hebben vele bronnen 
geraadpleegd. Door onderzoek zijn we er in geslaagd  68 instanties te kunnen opnemen. We danken 
alle personen die ons getipt hebben. Hopelijk zult u dat ook gaan doen. We wensen u veel succes toe 
met het gebruik van deze gegevens. We hopen dat het mag bijdragen aan de groei van logistiek als 
interessegebied. Ongeveer tien jaar geleden is door mij bij de VLM een aanzet gedaan om te komen 
tot een Nederlands Logistiek Huis. Op die manier kunnen de krachten gebundeld worden. Mijn wens is 
dat deze gids daaraan een bijdrage mag leveren. 
 
De informatie uit deze lijst mag vrij gebruikt worden als u de bronvermelding aangeeft. Nadere 
informatie en aanvulling ontvangen we graag. Op deze wijze kunnen we het logistieke kennisnetwerk 
versterken. 
 
Versie: 1 augustus 2005 
 
Hessel Visser 
Smidsweg 7A 
3295 BT ’S-GRAVENDEEL 
Nederland 
T 0031 (0) 78 673 7356 
F 0031 (0) 78 673 7357 
E1 hesselvisser@chello.nl 
E2 info@hesselvisser.nl 
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1. ACN 
Organisatie Air Cargo Netherlands – ACN 
Trefwoord Logistiek management, Luchtvaart; Opslag; Vervoer; Expeditie; 

Brancheorganisaties 
Bezoekadres Flamingoweg 13 (kamer 238)  

1118 EE SCHIPHOL-ZUID 
Postadres Postbus 75517  

1118 ZN SCHIPHOL 
Telefoon 0031 (0) 20 316 39 40 
Fax 0031 (0) 20 316 39 49 
E-mail info@acnl.nl 
Internet www.acnl.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: S.van Loon 

Directeur: B.G. Radstaak 
Doelstelling De hoofddoelstelling van ACN is het ontwikkelen van de Nederlandse 

luchtvrachtindustrie in de ruimste zin van het woord, zowel kwalitatief als 
kwantitatief. 
De bijna 200 aangesloten ondernemingen kenmerken zich door kwaliteit 
en service en zorgen voor een goede dienstverlening in de hele 
luchtvrachtketen. 

Ledensamenstelling ACN is de brancheorganisatie voor de luchtvrachtindustrie. Met zeven 
bedrijfssectoren is ACN een goede afspiegeling van de branche: 
• NVVL/FENEX - Nederlandse Vereniging van Luchtvrachtexpediteurs  
• NVLA - Nederlandse Vereniging van Luchtvrachtafhandelingsbedrijven 
• DATA - Dutch Airfreight Trucking Association  
• Bedrijfssector Airports  
• Bedrijfssector Airlines  
• Buitengewone Leden 

Aanvullende informatie Historie: In 1988 is deze overkoepelende brancheorganisatie voor de 
Nederlandse luchtvrachtindustrie opgericht onder de naam  
ATAN (=Air Transport Association Netherlands) 
In 2003 is de naam gewijzigd in ACN 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 09-01-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

2. Agrologistiek 
Organisatie Platform Agrologistiek 
Trefwoord Agrarische producten; Ketenlogistiek; Logistiek; 
Bezoekadres  
Postadres p/a Ministerie van LNV 

Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG 
Nederland 

Telefoon 0031 (0) 70 378 4486 
Fax  0031 (0) 70 378 6123 
E-mail j.pleijsier@minlnv.nl 
Internet www.agrologistiek.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: F. Tielrooij 
Contactpersoon Secretaris Platform Agrologistiek: J. Pleijsier 
Doelstelling Het Platform Agrologistiek heeft de volgende doelstellingen:  

• Advisering, samenwerking, begeleiding bij uitvoering van de 
voorbeeldprojecten om de, in de Visie Agrologistiek genoemde, 
systeeminnovaties in deze sector te helpen tot stand brengen;  
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• Stimuleren, aanjagen, ideeën opperen, creëren van enthousiasme van 
betrokkenen bij proefprojecten;  

• Ambassadeur van de Visie Agrologistiek;  
• Het creëren van politieke bewustwording in Nederland en de Europese 

Unie inzake het belang van de agrologistiek;  
• Het op de politieke agenda krijgen van knelpunten en kansen in de 

agrologistiek;  
• Informatie-uitwisseling over o.a. knelpunten, oplossingen en kansen in 

de agrologistiek. 
Historie Het Platform Agrologistiek is opgericht in maart 2000 op initiatief van de 

Minister van LNV, in samenwerking met het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, Directoraat-Generaal Goederenvervoer. Het Platform bestaat 
uit diverse deelnemers van zowel bedrijfsleven, overheid, 
kennisinfrastructuur en intermediaire organisaties op agrologistiek terrein. 
  
Samen met het Platform hebben de Ministeries van LNV en V&W “de 
Visie Agrologistiek, clusteren, verbinden en regisseren” geschreven. 
Deze Visie is door de bewindslieden van Verkeer en Waterstaat en 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij naar de Tweede Kamer verzonden. 
Vervolgens is deze visie in februari 2002 in de Tweede Kamer besproken 
en goedgekeurd.  
 
Om aan deze Visie gestalte te geven zijn door het Platform Agrologistiek 
een aantal voorbeeldprojecten geselecteerd. Deze projecten moeten als 
aanjager fungeren om het gedachtegoed uit de Visie Agrologistiek vorm 
te geven. Het uiteindelijke doel is om een systeeminnovatie in de 
agrologistiek tot stand te brengen zodat de congestie in de agrologistiek 
beheersbaar is geworden.  

Ledensamenstelling 
Organisatievorm 

Het Platform Agrologistiek bevat personen uit het bedrijfsleven en de 
overheid.  

Openingstijden  
Aanvullende informatie  
Tijdschrift / Nieuwsbrief  
Gewijzigd dd-mm-jjjj 07-03-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

3. AIM 
Organisatie Automatic Identification Manufacturers - AIM 
Trefwoord Barcode; RF; RFID; Identification; 
Bezoekadres Gevart van Doernestraat 34 

5751 ML DEURNE 
Postadres Idem 
Telefoon 0031 (0) 493 35 18 67 
Fax 0031 (0) 493 31 70 99 
E-mail aim@aim-ned.nl 
Internet www.aimnederland.nl 

Deze site biedt veel informatie over achtergronden van automatische 
identificatie en datacollectie apparatuur en toepassingen. Over nieuwe 
ontwikkelingen en praktijkcases: www.aim-ned.nl/nieuw_techno.asp 

Bestuur/ Directie Algemeen Secretaris: C.G. Vermelis 
Contactpersoon  
Doelstelling AIM Nederland volgt de doelstellingen van AIM Global, maar richt zich 

hierbij evenals de andere nationale AIM organisaties, volledig op de 
nationale (Nederlandse) markt:  
• het bevorderen en beschermen van de belangen van de Nederlandse 

industrie voor automatische identificatie;  
• het bevorderen van een zo goed mogelijke markt voor apparatuur, 
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systemen en dienstverlening voor automatische identificatie;  
• het bevorderen van de informatie-uitwisseling tussen haar leden;  
• het bevorderen van educatie en training op het gebied van 

automatische identificatie;  
• een bijdrage leveren aan een voortdurende verhoging van de 

kwaliteit; 
• en het verzamelen en uitgeven van algemene marktinformatie. 

Ledensamenstelling 
Organisatievorm 

Producenten en leveranciers van Automatische Identificatie en Data 
Collectie (AIDC) apparatuur en diensten. De doelgroepen van AIM 
Nederland zijn de industrie in breedste zin, de overheid, organisaties en 
individuele personen die geïnteresseerd zijn in automatische identificatie 
en data collectie technologieën. zie verder de site www.aimnederland.nl 

Aanvullende informatie  
Tijdschrift/ Nieuwsbrief  
Gewijzigd dd-mm-jjjj 09-01-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

4. AKK 
Organisatie Stichting Agrarische Keten Kennis (AKK) 
Trefwoord Landbouw, Ketenlogistiek, 
Bezoekadres Rompertsebaan 70  

5203 DB ’s-HERTOGENBOSCH 
Postadres Postbus 3060 

5203 DB ’s-HERTOGENBOSCH 
Telefoon 0031 (0) 73 528 66 41 
Fax  0031 (0) 73 528 66 30 
E-mail buro@akk.nl 
Internet www.akk.nl 

diverse interessante rapporten zijn te downloaden: 
www.akk.nl/akk_publicaties.html 

Bestuur/ Directie Voorzitter: Ir. G.J.P. van Oosten 
Directeur: Ir. W. Maijers 

Contactpersoon  
Doelstelling Stichting Agro Keten Kennis (AKK) levert een bijdrage aan 

maatschappelijk gewenste vernieuwingen om de concurrentiekracht van 
de Nederlandse agribusiness te versterken. Het realiseren van 
samenwerking, het delen van kennis, co-innovatie en marktgericht 
opereren binnen agro food ketens en netwerken staan daarbij centraal. 
AKK stelt zich op als professionele, onafhankelijke partner en kiest voor 
een pro-actieve aanpak. 

Ledensamenstelling  
Aanvullende informatie De AKK werkt onder de paraplu van de COKON (zie www.cokon.org) 
Gewijzigd dd-mm-jjjj 08-01-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

5. APICS 
Organisatie American Production and Inventory Control Society - APICS 
Trefwoord Productie; Besturing; Voorraad; Magazijn; Management; 
Bezoekadres 5301 Shawnee Road Alexandria  

VA 22312-2317  
USA 

Postadres Idem 
Telefoon 00 1800 4442742 of 00 1703 3548851 
Fax  00 1703 3548106 
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E-mail service@apicshq.org 
Internet www.apics.org 
Bestuur/ Directie President: A.E. Kennedy, CFPIM, CIRM, Jonah 
Contactpersoon  
Doelstelling Het opleiden van mensen tot een bepaald gecertificeerd niveau m.b.t. 

supply chain management en het verder ontwikkelen van kennis 
daarover. 

Ledensamenstelling 60.000 leden georganiseerd in chapters, vooral voorkomend in de USA 
Aanvullende informatie: APICS noemt zichzelf de education society. Zij houden zich bezig met 

kennisontwikkeling en het geven van lessen. APICS geeft een tweetal 
certificaten uit Certified in Production and Inventory Control (CPIM) en 
Certified in Integrated Resource Management (CIRM.) 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 07-04-2003 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

6. APICS The Chapter Netherlands 
Organisatie American Production and Inventory Control Society - APICS 
Trefwoord Productie, Besturing, Voorraad, Magazijn, Management, Opleiding 
Bezoekadres The Chapter heeft geen fysiek bezoekadres.  
Postadres Hiervoor wordt verwezen naar de Vereniging Logistiek Management 

Softwareweg 4  
3821 BP AMERSFOORT 

Telefoon 0031 (0) 33 454 59 69 (vLm) 
Fax  0031 (0) 33 45724 23 (vLm) 
E-mail Voor overige informatie: hesselvisser@chello.nl 
Internet www.thechapter.nl 
Bestuur/ Directie President: Hessel Visser 
Contactpersoon Hessel Visser 

E-mail: hesselvisser@chello.nl 
Doelstelling Zie APICS. Het voor Nederland vertegenwoordigen van de APICS-

organisatie. Verzorgen van discussieavonden en excursies. 
Ledensamenstelling 60.000 leden georganiseerd in Chapters, vooral voorkomend in de USA 

In Nederland zijn 4000 personen gecertificeerd 
Aanvullende informatie: APICS noemt zichzelf de education society. Zij houden zich bezig met 

kennisontwikkeling en het geven van lessen. APICS geeft een tweetal 
certificaten uit CPIM en CIRM. 

Tijdschrift / Nieuwsbrief APICS-magazine maandelijkse uitgave voor leden 
Gewijzigd dd-mm-jjjj 07-04-2003 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

7. AVV 
Organisatie Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer - AVV 
Trefwoord Personenvervoer; goederenvervoer; verkeersveiligheid; scheepvaart; 

luchtvaart; milieu; ruimtelijke ordening; economie; bestuur; gedrag; 
organisatiekunde; verkeerstechniek; ontwerp/benutten/beheer/onderhoud 
van infrastructuur; dynamisch verkeersmanagement; verkeerscentrales; 
intelligente voertuigen en infrastructuur; vervoerstechnologie; 
analysemodellen; monitoring; registratie ongevallen; inwintechnieken. 

Bezoekadres AVV Rotterdam 
Boompjes 200 
3011 XD ROTTERDAM 
AVV Heerlen 
Akerstraat 27a 
6411 GW HEERLEN 

Postadres AVV Rotterdam:  Postbus 1031; 3000 BA Rotterdam 
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AVV Heerlen;      Postbus 2510; 6401 DA Heerlen 
Telefoon AVV Rotterdam:  0031 (0) 10  282 5600 

AVV Heerlen;       0031 (0) 45  560 5333 
Fax  AVV Rotterdam:  0031 (0) 10  282 5640 

AVV Heerlen;       0031 (0) 45  560 5224 
E-mail Alleen bereikbaar via contactformulier: 

http://www.rws-
avv.nl/servlet/page?_pageid=116&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
&p_item_type=react 

Internet www.rws-avv.nl 
Doelstelling Missie 

De inzet van AVV is, tijdig kennis in te brengen bij de ontwikkeling en 
uitvoering van het Nederlandse verkeers- en vervoersbeleid. Verkeer en 
vervoer zullen de komende jaren nog snel blijven groeien.  
 
Doel 
AVV werkt er, als onderdeel van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat onder het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, aan om die 
groei binnen grenzen mogelijk te maken. AVV zet zich er als kennisdienst 
voor in dat zoveel mogelijk mensen en goederen binnen Nederland veilig 
over (vaar-, spoor-)wegen verplaatst kunnen worden, waarbij de 
leefbaarheid zo goed mogelijk behouden blijft 

Ledensamenstelling NVT 
Aanvullende informatie Testcentrum voor verkeerssystemen 

Kluyverweg 4 
2629 HT DELFT 
Tel: 0031 (0) 15 251 7300 
Fax: 0031 (0) 15 251 7399 
E-mail: testcentrum@avv.rws.minvenw.nl 
 
Projectbureau Incident Management (PIM) 
Papendorpseweg 101 
3528 BJ UTRECHT 
 
Postbus 3268 
3502 CG UTRECHT 
Tel: 0031 (0) 30 280 7450 
Fax: 0031 (0) 30 280 7451 
E-mail: incident-management@avv.rws.minvenw.nl 
 
Centrum Vernieuwing Openbaar Vervoer (CVOV) 
Scheepmakershaven 72 
3011 VE ROTTERDAM 
Postbus 1031  
3000 BA ROTTERDAM 
Tel: 0031 (0) 10 282 7569 
Fax: 0031 (0) 10 214 3313 
E-mail: webmaster-cvov@avv.rws.minvenw.nl 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 09-04-2003 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

8. BMWT 
Organisatie BMWT is een branche-organisatie, die in Nederland de bedrijven 

organiseert, die als importeur dan wel als fabrikant de markten van 
Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines, en/of Intern 
Transportmaterieel bedienen. 

Trefwoord Material handling, Bouwmachines, Magazijninrichtingen, 
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Wegenbouwmachines, en/of Intern Transportmaterieel 
Bezoekadres Vlietweg 17-U 

2266 KA LEIDSCHENDAM 
Postadres  
Telefoon 0031 (0) 70 301 0103 
Fax  0031 (0) 70 317 6059 
E-mail info@bmwt.nl 
Internet www.bmwt.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: H.B. Kuiken 

Directeur: A.P.F.H. van Loon 
Contactpersoon  
Doelstelling  
Ledensamenstelling  
Aanvullende informatie De BMWT is geen werkgeversorganisatie en richt zich vooral op het 

behartigen van de collectieve belangen van de leden in markttechnische 
zaken. Ook gemeenschappelijke zaken wat betreft de bedrijfsvoering 
krijgen aandacht. 
De vereniging BMWT is opgericht in 1950. Het voorzitterschap van de 
vereniging berust sinds mei 2001 bij de heer H.B. Kuiken (Kuiken N.V.) 
Gezien de diversiteit in afnemers- c.q. doelgroepen in de marktgebieden 
die de lidbedrijven bestrijken, zijn de leden ondergebracht in zeven 
afzonderlijke secties, te weten: 
Sectie I-A      : Bouw en Wegenbouwmaterieel  
Sectie I-B      : B &U materieel  
Sectie II-A     : Vorkheftrucks en Magazijntrucks  
Sectie II-B     : Magazijninrichtingen  
Sectie II-C     : Hijswerktuigen  
Sectie III-A    : Tractiebatterijen  
Sectie III-B    : Uitrustingsstukken en Sloopwerktuigen  
Sectie IV       : Verhuur 
 
BMWT-Keur: Binnen alle secties is per productgroep een gecertificeerd 
systeem van periodieke veiligheidskeuringen in de gebruiksfase van 
kracht. Binnen dit systeem worden onder toezicht van TÜV Nederland 
QA B.V. erkende en gestandaardiseerde veiligheidskeuringen uitgevoerd, 
die voldoen aan alle eisen gesteld in de Arboregelgeving (artikel 7.4a en 
7.5) en de Wet op de productaansprakelijkheid. 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 1-1-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

9. CBL 
Organisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel - CBL 
Trefwoord  Levensmiddelen; Supermarkt; Verpakkingen 
Afdeling Stichting Collomoduul 
Bezoekadres Overgoo 11 

2266 JZ LEIDSCHENDAM 
Postadres Postbus 262 

2260 AG LEIDSCHENDAM 
Telefoon 0031 (0) 70 337 62 00 
Fax  0031 (0) 70 317 68 87 
E-mail  cbl@worldonline.nl 
Internet www.cbl.nl 

www.supermarkt.nl Doelstelling van deze website is promotie van het 
supermarktbedrijf bij jongeren. 

Bestuur/ Directie Voorzitter: K.L. van den Doel 
Directeur: M.J. Roos 
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Contactpersoon  
Doelstelling Het CBL heeft vier speerpunten vastgesteld: voedselveiligheid, 

bereikbaarheid, arbeidsmarkt en criminaliteit. Als u meer wilt weten over 
deze onderwerpen, kunt u in de navigatiebalk links de speerpunten 
aanklikken. Onder “Levensmiddelenhandel” vindt u issues waarvoor het 
CBL actief lobbyt in Den Haag en Brussel. 

Aanvullende informatie Realisatie van gestandaardiseerde omverpakking. 
Gewijzigd dd-mm-jjjj 07-04-2003 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

10. CBRB 
Organisatie Centraal Bureau voor Rijn- en Binnenvaart CBRB 
Trefwoord Binnenvaart; Scheepvaart 
Bezoekadres Vasteland 12e 

3011 BL ROTTERDAM 
Postadres Postbus 23133 

3001KC ROTTERDAM 
Telefoon 0031 (0) 10 411 59 00 
Fax  0031 (0) 10 412 90 91 
E-mail cbrb@binnenvaart.nl 
Internet www.cbrb.nl of de links via www.binnenvaart.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: Jhr. H.J.M. van der Wijck 

Directeur: T. Roos 
Contactpersoon  
Doelstelling Versterking van de positie van de aangesloten 

binnenvaartondernemingen en van de binnenvaart. 
Historie  
Ledensamenstelling 
Organisatievorm 

Het CBRB heeft ongeveer 400 leden en vertegenwoordigt het grootste 
deel van alle rederijen en vervoersorganisatoren in alle deelsectoren en 
daarnaast ruim 250 varende ondernemers. De groep varende 
ondernemers is sterk gegroeid de afgelopen jaren en die groei zet door. 
De grote diversiteit in de achterban creëert een breed draagvlak. Dankzij 
dit draagvlak kan het CBRB zowel de belangen van het grote als het 
kleinere bedrijf in de binnenvaart behartigen. Daardoor wordt een 
effectieve belangenbehartiging bevorderd. 
De aangesloten leden zijn actief in de volgende deelmarkten:  
• Containers  
• Droge bulk  
• Duwvaart  
• Passagiersvaart  
• Ro-Ro  
• Sleepvaart en bijzonder transport  
• Tankvaart  
• Veerdiensten 

Openingstijden  
Aanvullende informatie Op de website is er een zeer uitgebreid scala aan onderwerpen te vinden 

met diverse links. Zeer de moeite waard om eens te bezoeken. 
Interessante PDF-bestanden zijn te vinden op 
www.cbrb.nl/publicaties.php of 
www.innovatie.binnenvaart.nl/index.php 

Tijdschrift / Nieuwsbrief Er is een nieuwsbrief die ook digitaal gelezen kan worden zie: 
www.cbrb.nl/nieuws.php?action=nieuwsbrief 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 01-06-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 
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11. CIMCIL 
Organisatie Center for Integrated Logistics 
Trefwoord  
Bezoekadres CIM_CIL Technology Transfer Center 

Technology Park - Building 903,  
9052 Zwijnaarde  
Belgium 

Postadres CIM_CIL Technology Transfer Center 
Tramstraat 61,  
9052 Zwijnaarde  
Belgium 

Telefoon 0032 (0) 9 264.55.04 
Fax 0032 (0) 9 264.58.47 
Mobiel 0032 (0) 478.25.07.58 
E-mail info@cimcil.be 
Internet www.cimcil.be 
Bestuur/ Directie  
Contactpersoon Ir. Heidi van Dorpe 
Doelstelling As an independent knowledge Center for Integrated Logistics, CIM_CIL 

wants to help individuals and their companies become more productive 
by offering education, certification opportunities and a wide variety of 
publications. 

Historie Onbekend 
Ledensamenstelling 
Organisatievorm 

Onbekend 

Openingstijden: Onbekend 
Aanvullende informatie Onbekend 
Tijdschrift / Nieuwsbrief Onbekend 
Gewijzigd dd-mm-jjjj 07-03-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 
 

12. CLM 
Organisatie Council of Logistics Management 
Trefwoord Council, Distribution, 
Bezoekadres 2805 Butterfield Road (Suite 200) 

Oak Brook 
Illinois  60523 
USA 

Postadres 2805 Butterfield Road (Suite 200) 
Oak Brook 
Illinois  60523  
USA 

Telefoon 001 630 574 0985 
Fax 001 630 574 0989 
E-mail clmadmin@clm1.org 
Internet www.clm1.org 
Bestuur/ Directie President: E. Ray 
Contactpersoon  
Doelstelling The Council of Logistics Management is a not-for-profit professional 

business organization consisting of individuals throughout the world who 
have interests and/or responsibilities in logistics and the related functions 
that make up the logistics profession. Its purpose is to enhance the 
development of the logistics profession through logistics professionals by 
providing them with educational opportunities and relevant information 
through a variety of programs, services, and activities. 
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Aanvullende informatie Wie CLM is: CLM is een non-profit vereniging voor mensen die 
geïnteresseerd zijn in Logistiek management. CLM heeft 10.000 leden 
over de hele wereld verspreid  
Wat CLM doet: CLM biedt de gelegenheid aan voor logistieke 
professionals om zich te verenigen om zo hun logistieke management 
vaardigheden te verbeteren en te ontwikkelen. 
Daarnaast probeert CLM het bedrijfsleven de noodzaak van logistiek 
personeel duidelijk te maken. 
Visie van CLM: The Council of Logistics Management is een prominente 
wereldwijde vereniging van logistiek personeel.  

Gewijzigd dd-mm-jjjj 07-04-2003 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

13. Connekt 
Organisatie Connekt  
Trefwoord Vervoer; kennis; ontwikkeling; onderzoek; makelaar; ontwikkelaar; 
Bezoekadres Kluyverweg 6 

2629 HT DELFT 
Postadres Postbus 48 

2600 AA DELFT 
Telefoon 0031 (0) 15 251 65 65 
Fax 0031 (0) 15 251 65 99 
E-mail info@connekt.nl 
Internet www.connekt.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: Prof. Ir. R. Pieper 

Wnd Algemeen Directeur: N. Anten 
Contactpersoon  
Doelstelling Als innovatienetwerk voor verkeer en vervoer heeft Connekt een aantal 

taken. 
Ten eerste kennisontwikkeling, waarbij Connekt in het bijzonder de rol 
van 'makelaar-schakelaar' vervult. Actuele issues, knelpunten binnen het 
verkeers- en vervoerssysteem, Connekt signaleert ze, agendeert ze en 
zoekt binnen haar uitgebreide netwerk naar partijen die gezamenlijk de 
benodigde kennis ontwikkelen om zodoende tot gedragen oplossingen te 
komen. De programma's van Connekt geven u meer informatie over de 
wijze waarop Connekt invulling geeft aan deze taak. 
  
Een tweede taak is het borgen van de ontwikkelde kennis. De 
theoretische kennis, voortgekomen uit de onderzoeken, wordt door 
Connekt uitgezet bij industriële partijen, die vervolgens de toepassingen 
op haalbaarheid van deze kennis onderzoeken. 
  
Blijkt de kennis toepasbaar te zijn en is de methode ontwikkeld waarmee 
deze kennis ingezet kan worden, dan brengt Connekt de samenleving 
hiervan op de hoogte om zodoende de implementatie van deze kennis te 
bewerkstelligen. Deze taak van Connekt wordt aangeduid als 
kennisverspreiding. 

Ledensamenstelling Voor de uitvoering van haar projecten is Connekt afhankelijk van de vele 
organisaties in haar netwerk. Op de website is een overzicht te vinden 
van een honderdtal deelnemers. Naast diverse bedrijven en instellingen 
nemen ook universiteiten en gemeentes deel. 

Aanvullende informatie Er zijn ongeveer 25 personen in dienst. 
Gewijzigd dd-mm-jjjj 09-04-2003 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 
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14. DATA 
Organisatie Dutch Airfreight Trucking Association (DATA). Opgegaan in ACN. Zie 

ACN 
Terug naar inhoudsopgave 

15. Ducoma 
Organisatie Dutch Conveyor Manufacturers - DUCOMA 
Trefwoord Conveyor; Transportsystemen; Palletisers; Verpakken 
Bezoekadres Einsteinbaan 1 

3439 NJ NIEUWEGEIN 
Postadres Postbus 2600 

3430 GA NIEUWEGEIN 
Telefoon 0031 (0) 30 605 3344 
Fax 0031 (0) 30 605 3208 
E-mail ducoma@metaalunie.nl 
Internet www.metaalunie.nl/Branches/DUCOMA.html 
Bestuur/ Directie Voorzitter: L. van Herwijnen 
Contactpersoon Branchemanager De heer P. van der Mars mars@metaalunie.nl 

Secretaresse Mevrouw E. van der Mooren mooren@metaalunie.nl  
Doelstelling DUCOMA behartigt de branchespecifieke belangen van de leden in de 

breedste zin van het woord. 
Historie  
Ledensamenstelling 
Organisatievorm 

De branchegroep kan omvatten alle leden van de Metaalunie die zich 
structureel bezighouden met ordergerichte ontwikkeling, fabricage en 
assembleren van interne transportsystemen ten behoeve van material 
handling, met uitzondering van hijs- en hefwerktuigen. 
DUCOMA telt 21 leden en 3 buitengewone leden 

Openingstijden  
Aanvullende informatie Activiteiten:  

Waarborgkeurmerk  
Korting op advertentietarieven  
Korting op beurstarieven  
Samenwerking met andere brancheorganisaties zoals Logistica en VeLA 
Publiciteit: ledengids en internetpagina (in ontwikkeling) 

Tijdschrift/ Nieuwsbrief - 
Gewijzigd dd-mm-jjjj 07-03-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 
 

16. EBL 
Organisatie Engineers Business Logistics 
Trefwoord Alumnivereniging, Kennisnetwerk 
Bezoekadres n.v.t. 
Postadres  
Telefoon  
Fax  
E-mail info@ebl.nl 
Internet www.ebl.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: H. Langenhuizen 
Contactpersoon Hans Langenhuizen 

Kolibrivlinderlaan 6  
5691 NT SON 
0031 (0) 40 261 9323 
H.Langenhuizen@lekkerland.nl 
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Doelstelling Sinds vele jaren is EBL in touw om haar leden te bedienen van 
kennisoverdracht, networking en gezelligheid. Om dit te bereiken 
organiseert EBL allerlei activiteiten zoals seminars, bedrijfsbezoeken, 
borrels en aanverwante zaken. Op deze site vindt u informatie over het 
EBL, haar bestuur en activiteiten en artikelen van leden en artikelen 
gerelateerd aan logistiek. 

Ledensamenstelling Oud-studenten Nationale Vervoersacademie Venlo 
Aanvullende informatie Vacaturebank op de site 
Gewijzigd dd-mm-jjjj 01-01-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

17. ECP.NL 
Organisatie Electronic Commerce Platform Nederland 
Trefwoord Computer; Uitwisseling; Informatie; kennis; expertise; trendwatcher; 

electronic commerce; 
Bezoekadres Overgoo 11 

2266 JZ LEIDSCHENDAM 
Postadres Postbus 262 

2260 AG LEIDSCHENDAM 
Telefoon 0031 (0) 70 419 03 09 
Fax 0031 (0) 70 419 06 50 
E-mail info@ecp.nl 
Internet http://www.ecp.nl  
Bestuur/ Directie Voorzitter: C.H. van Kempen 

Directeur: Mr. A. van Bellen 
Contactpersoon Mevr. Ong 
Doelstelling ECP.NL is een publiek-private non-profitorganisatie die op professionele 

en daadkrachtige wijze een bijdrage levert aan de ontwikkeling van 
eNederland. Dit doet zij door een objectief en betrouwbaar platform te 
bieden waar deelnemende bedrijven en instellingen worden gestimuleerd 
om kennis te delen op het gebied van de ontwikkeling en toepassing van 
ICT. Onder begeleiding van enthousiaste en deskundige medewerkers 
wordt deze kennis in kennisgroepen gebundeld. In deze kennisgroepen 
worden door samenwerking tussen de deelnemers randvoorwaarden 
ontwikkeld voor het optimaal benutten van huidige en toekomstige ICT-
competenties. ECP.NL helpt op deze manier het Nederlandse 
bedrijfsleven om zijn (internationale) concurrentiepositie te behouden en 
te verbeteren. 

Ledensamenstelling Per januari 2004 telt ECP.NL ca. 150 deelnemende organisaties: 
www.ecp.nl/deelnemers.php Hieronder zijn diverse hogescholen en 
universiteiten. 
Deelnemers hebben toegang tot verschillende activiteiten, onder andere 
permanente werkgroepen en projecten. Daarnaast ontvangen 
deelnemers uitnodigingen voor diverse bijeenkomsten 
(deelnemerssociëteit, themamiddagen, jaarcongres) waarvoor kortingen 
of gratis toegang worden geboden. Naast de elektronische 
nieuwsbrieven zijn ook overige publicaties voor deelnemers gratis te 
verkrijgen. Deelnemers krijgen op verschillende wijzen de gelegenheid 
zich te profileren: door bijvoorbeeld een ‘link’ op onze website, een 
introductie in onze tweewekelijkse ‘Nieuwsbrief voor eNederland’ en het 
aanwezig zijn tijdens de gesloten ECP.NL-deelnemersbijeenkomsten. 
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Aanvullende informatie ECP.NL is een "netwerkorganisatie" met hoogwaardige contacten in 
bedrijfsleven, overheid. ECP.NL is neutraal en onafhankelijk in 
Nederland, in het buitenland is ECP.NL vertegenwoordiger van 
Nederland in internationale commissies van de VN, de EU en de OECD. 
Een jong, enthousiast team van 16 medewerkers draagt zorg voor de 
uitvoering van activiteiten op het gebied van: voorlichting, projecten, 
internationale afstemming en thema werkgroepen.  

Gewijzigd dd-mm-jjjj 08-04-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

18. ECR Nederland 
Organisatie Effective Consumers Response Nederland 
Trefwoord ECR; Supply Chain;  
Bezoekadres Tourniairestraat 3  

1065 KK AMSTERDAM 
Postadres Postbus 90445 

1006 BK AMSTERDAM 
Telefoon 0031 (0) 20 511 38 60 
Fax  0031 (0) 20 51138 30 
E-mail ecr@ecr.nl 
Internet www.ecr.nl 
Bestuur/ Directie Directeur: F. van den Bos 
Contactpersoon Frits van den Bos 

Peggy Prade (secretaresse) 
Jolanda van Heukelom (communicatiemanager) 
Chris Erents (adviseur) 

Doelstelling ECR Nederland heeft als doel het bevorderen van ECR implementatie 
door zowel grote als kleine bedrijven, in de food en non-food, om de 
consument zo goed mogelijk te bedienen. Inmiddels profiteren veel 
bedrijven van de voordelen van ECR. Door het bieden van een platform 
en het verstrekken van informatie aan geïnteresseerden zorgt ECR 
Nederland ervoor dat kennis gedeeld en verspreid wordt. 

Ledensamenstelling 132 vooraanstaande Nederlandse bedrijven zijn inmiddels lid.  
Het ECR concept is in 1992 in de Verenigde Staten ontstaan en is 
inmiddels wereldwijd bekend. Vijf fabrikanten en zes retailers richtten in 
1996 ECR Nederland op met de steun van EAN Nederland.  
Het Efficient Consumer Response concept heeft zich inmiddels verspreid 
van Zuid-Amerika tot Oost-Europa en van Azië tot de Verenigde Staten. 
Alleen al in Europa bestaan er 16 nationale ECR organisaties, die tot 
doel hebben de invoering van ECR te stimuleren. Voor informatie over de 
nationale initiatieven verwijzen wij u naar de website van ECR Europe. 

Aanvullende informatie De belangrijkste activiteiten van ECR Nederland zijn: 
- initiëren en presenteren van praktijkcases 
- beschikbaar maken van hulpmiddelen 
- verspreiden van informatie en nieuws over ECR 
- uitwisselen van kennis en ervaring met ECR Europe en nationale 
initiatieven 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 07-03-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

19. ELA 
Organisatie European Logistics Association 
Trefwoord Europese Logistiek; Certificering 
Bezoekadres Kunstlaan 19 Avenue des Arts 

B-1210 BRUSSELS 
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België 
Postadres Idem 
Telefoon 0032 (0)2 230 02 11 
Fax 0032 (0)2 230 81 23 
Mobiel 0032 (0)4 74950265 
E-mail ela@elalog.org 
Internet http://www.elalog.org 
Bestuur/ Directie President: G. Roux 
Contactpersoon Nicole Geerkens (Executive Officer) 
Aanvullende informatie ELA, the European Logistics Association, is a federation of 30 national 

organisations, covering almost every country in Central and Western 
Europe. Links to the members: http://www.elalog.org/members.html 
The goal of ELA is to provide a forum for co-operation for any individual 
or society concerned with logistics within Europe and to assist industry 
and commerce in Europe. 
ELA formulates European Logistics Education Standards and 
encourages the acceptance of these standards by each of its member 
nations. A Vocational Qualification procedure is in place to enable the 
standards to be accepted on a pan-European basis. 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 07-03-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

20. Examenhuis Logistiek & Transport 
Organisatie Examenhuis Logistiek & Transport (nog weinig informatie over bekend) 
Trefwoord  
Bezoekadres  
Postadres  
Telefoon  
Fax  
E-mail  
Internet  
Contactpersoon Ad Philipsen 
Doelstelling  
Historie  
Ledensamenstelling 
Organisatievorm 

De stichting Examenhuis is te zien als een optelsom van de besturen van 
EVO, vervoerdersorganisatie KNV en TLN, de vakbonden CNV en FNV 
en het CBR. 

Openingstijden:  
Aanvullende informatie Per 1 januari 2004 vervangt dit Logex, EVL en CCV 
Tijdschrift / Nieuwsbrief  
Gewijzigd dd-mm-jjjj 07-03-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

21. EVO 
Organisatie Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport – EVO 
Trefwoord Vervoer; Logistiek management; Goederenvervoer; Transportmiddelen; 

Brancheorganisaties 
Bezoekadres Kadelaan 6 

2725 BL ZOETERMEER 
Postadres Postbus 350 

2700 AJ ZOETERMEER 
Telefoon 0031 (0) 79 346 73 46 
Fax 0031 (0) 79 346 78 00 
E-mail evo@evo.nl 
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Internet www.evo.nl 
Dit is een informatieve site. Er zijn helaas weinig rapporten te 
downloaden. 

Bestuur/ Directie Voorzitter: P. Bekking 
Directeur: Mr. D. van den Broek Humphrey 

Contactpersoon Dit hangt van het onderwerp af. Afgesproken is dat de telefoniste u 
doorverbindt met de juiste persoon. 

Doelstelling EVO is de toonaangevende belangenbehartiger van ruim 30.000 
verladers, ontvangers en eigen vervoerders in de groot- en detailhandel, 
bouw, industrie, agrarische sector en zakelijke dienstverlening. EVO zet 
zich in om het rendement van de leden te verbeteren door de 
bereikbaarheid te bevorderen en het beheer van goederenstromen 
doelmatiger te laten verlopen. 

Ledensamenstelling Ondernemingen: verladers, ontvangers en eigen vervoerders. 
Aanvullende informatie Voor vervoer van eigen goederen, advieskeuze vervoer- en/of 

transportmiddelen, tarieven en documentatie, belangenbehartiging van 
de lidondernemingen. 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 01-01-2003 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

22. FENEX 
Organisatie Federatie van Nederlandse Expediteursorganisaties – FENEX 

Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek 
Trefwoord Vervoer; Expeditie; Scheepvaart; Luchtvaart; Goederenvervoer; 

Brancheorganisaties 
Bezoekadres Seattleweg 7, Gebouw 3, Havennummer 2801 

3195 ND PERNIS-ROTTERDAM 
Postadres Postbus 54200 

3008 JE ROTTERDAM 
Telefoon 0031 (0) 10 402 03 98 
Fax 0031 (0) 10 452 73 67 
E-mail fenex@fenex.nl 
Internet www.fenex.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: Th. C. Damen 

Directeur: P.J.N. van Os 
Contactpersoon  
Doelstelling De vereniging FENEX beoogt een klimaat te scheppen waarin de 

aangesloten leden hun werkzaamheden zo doelmatig mogelijk en onder 
gunstige voorwaarden kunnen verrichten. Een belangrijk doel is het 
bereiken en in stand houden van gezonde verhoudingen in de 
expeditiesector. Om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te 
bevorderen staan het geven van voorlichting en adviezen en het 
organiseren van opleidingen hoog in het vaandel. 

Ledensamenstelling FENEX, dé Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek  
Al meer dan 100 jaar behartigt de FENEX, als brancheorganisatie van 
expediteurs/logistieke dienstverleners, de belangen van ruim 350 
ondernemingen in Nederland. Deze gemeenschappelijke 
belangenbehartiging is gericht op versterking van de positie van de 
georganiseerde expediteur/logistieke dienstverlener in Nederland. 

Aanvullende informatie Bij de FENEX zijn aangesloten de Nederlandse Vereniging van 
Luchtvrachtexpediteurs, Schiphol; de Vakgroep Expediteursbedrijven der 
Scheepvaart Vereniging Noord, Amsterdam; de Vereniging van 
Expediteurs, Rotterdam en de Vereniging van Nederlandse Expediteurs, 
Assen. 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 07-04-2003 
Gewijzigd door Ted Luns en Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 
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23. FME-CWM 
Organisatie Federatie voor de Metaal- en Electrotechnische Industrie 

Contactgroep van Werkgevers in de Metaalnijverheid 
Trefwoord Metaal, Productie; 
Bezoekadres Boerhavelaan 40  

2713 HX ZOETERMEER 
Postadres Postbus 190 

2700 AD ZOETERMEER 
Telefoon 0031 (0) 79 353 11 00 
Fax  0031 (0) 79 353 13 65 
E-mail alg@fme.nl 
Internet www.fme.nl 

via de knop “Ontwerp en Productie” 
verschijnt een nieuw scherm met de knop “Inkoop&Logistiek” 

Bestuur/ Directie Voorzitter: Drs. A. Kraaijeveld 
Contactpersoon Voor het gedeelte Inkoop en Logistiek: 

R.J. IJtsma, 0031 (0) 79 353 12 96, rij@fme.nl 
J.T.M. Mol, 0031 (0) 79 353 13 75, jmo@fme.nl 

Doelstelling De Vereniging FME-CWM is de werkgeversorganisatie voor de 
metalektrosector. 

Historie Vereniging FME-CWM  
FME en CWM voerden in de negentiger jaren met zekere regelmaat 
gesprekken over nauwere samenwerking. Pas 20 jaar na de oprichting 
van de Vereniging FME en 45 jaar na de oprichting van de CWM leidde 
dit tot een fusie tussen beide organisaties. Op 1 januari 1996 richtten 
FME en CWM samen een nieuwe vereniging op: de Vereniging FME-
CWM. Op 1 januari 1997 werd de fusie juridisch voltrokken. 

Ledensamenstelling 
Organisatievorm 

Voor 2.900 lidondernemingen met 300.000 vaste medewerkers behartigt 
zij nationaal en internationaal belangen en verleent zij diensten op 
sociaal, economisch en technisch gebied. Voorts zijn bij de Vereniging 
FME-CWM 150 brancheorganisaties gevestigd. De activiteiten vinden 
plaats vanuit het hoofdkantoor in Zoetermeer en vijf regionale kantoren. 
In totaal werken er 220 medewerk(st)ers met specialistische kennis op 
vele terreinen. 

Openingstijden:  
Aanvullende informatie FME-CWM beschikt naast het hoofdkantoor in Zoetermeer over vijf 

regiokantoren: in Haren (Gn.), Apeldoorn, Uithoorn, Barendrecht en 
Tilburg. Het kantoor in Tilburg heeft daarbij nog een vestiging in 
Roermond. In elk regiokantoor is een telefonische Helpdesk (0900 - 821 
21 91) waar lidbedrijven terechtkunnen met vragen of in contact kunnen 
komen met de bedrijfsadviseurs op de regiokantoren of de specialisten in 
Zoetermeer voor advies, ondersteuning en het beantwoorden van 
vragen. 

Tijdschrift/ Nieuwsbrief Metalektro Profiel verschijnt 8 keer per jaar, in een oplage van 5.500 
(waarvan 5.250 via controlled circulation). Het magazine wordt verzonden 
aan directies/management van ondernemingen in de metalektro en aan 
externe relaties. FME-CWM-leden ontvangen het blad gratis. 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 09-02-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

24. GS1 NEDERLAND 
Organisatie GS1 Nederland (voorheen: EAN (European Article Number) Nederland 
Trefwoord Streepjescode, communicatie, identificeren, EDI, RFID 
Bezoekadres Tourniairestraat 3 

1065 KK AMSTERDAM 
Postadres Postbus 90445 
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1006 BK AMSTERDAM 
Telefoon 0031 (0) 20 511 3820 
Fax 0031 (0) 20 511 3830 
E-mail info@gs1.nl 
Website www.gs1.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: Ir. R.J.M. van der Werff 

Directeur: Mr. J.P. Gietelink 
Contactpersoon  
Doelstelling GS1 Nederland ondersteunt bedrijven bij het realiseren van 

kwaliteitsverbetering en kostenbesparing in hun bedrijfsprocessen. 
Visie Iedereen heeft baat bij de toepassing van wereldwijde open standaards. 
Aanvullende informatie GS1 Nederland werd in 1976 opgericht als Stichting Uniforme Artikel 

Codering (UAC) door organisaties uit de handel (Centraal Bureau 
Levensmiddelenhandel, CBL) en de industrie (Stichting Merkartikel, 
SMA). Inmiddels telt de organisatie 5.800 deelnemende bedrijven uit 30 
verschillende branches. In 1994 veranderde UAC haar naam in EAN 
Nederland. Hiermee kwam nadrukkelijker tot uiting dat de organisatie 
deel uitmaakt van EAN International en de wereldwijde EAN-
gemeenschap. Vanaf februari 2005 zijn EAN International en het 
Amerikaanse UCC één organisatie geworden: GS1. 
 
Het EAN-codesysteem vindt haar oorsprong in de Verenigde Staten. De 
code werd daar destijds Universal Product Code (UPC) genoemd. Het 
eerste product waarvan de UPC-code werd gescand, was een pakje 
kauwgum. Dat gebeurde op 26 juni 1974 in een supermarkt in Troy, Ohio. 
In Nederland werden de eerste artikelen in januari 1977 in een 
Heemskerkse supermarkt gescand. Met het uitgeven van 
aansluitnummers voor het wereldwijd uniek coderen van artikelen 
introduceerde GS1 Nederland in 1978 het EAN-codesysteem. 
 
GS1 Nederland helpt ondernemingen met de implementatie van 
identificatiesystemen (het EAN-codesysteem) en met het opzetten van 
elektronische communicatie (EANCOM®) volgens de EDI-standaard.  
EAN staat voor European Article Number en dat wil zeggen een 
standaard (streepjes)code die gebruikt wordt door de hele wereld om 
artikelen te identificeren.  
Enkele cijfers aangaande het gebruik van de EAN-standaard: 

• 5.000 bedrijven in Nederland; 
• 800.000 bedrijven wereldwijd. 

Men kan voor de volgende dienstverlenende activiteiten terecht bij GS1 
Nederland: 

• Advies van onze afdeling Customer Service;  
• Uitgebreide documentatie over de EAN-standaards;  
• Cursussen. 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 01-01-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 
 

25. IATA 
Organisatie International Air Transport Association – IATA 
Trefwoord Verpakkingen; Verpakkingsvoorschriften; luchttransport; vliegtuigen; 

export; cargo 
Bezoekadres Evert van de Beekstraat 33 (Triport 1 Gebouw) 
Postadres Postbus 75636 

SCHIPHOL 
Telefoon 0031 (0) 20 316 37 00 
Fax  0031 (0) 20 316 38 00 
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E-mail pbrouwer@iata.nl 
Internet www.iata.org 
Bestuur/ Directie Director General & CEO: G. Bisignani 
Contactpersoon  
Aanvullende informatie De IATA verstrekt o.m. informatie over verpakkingsvoorschriften van 

toepassing bij transport door de lucht. 
IATA opereert internationale luchttransport. Zij beschikt over een groot 
aantal lijnvluchten waarmee goederen getransporteerd kunnen worden. 
IATA versimpelt de transportproces. 
De internetsite is voorzien van veel informatie (Let op! Engels) 
Gericht zoeken is mogelijk met de zoek-functie. 
Verder wordt de site up-to-date gehouden. 
Verder is de site voorzien van informatie omtrent banen, lezingen, 
ontwikkeling etc. 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 07-04-2003 
Gewijzigd door Ted Luns en Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

26. IFPMM 
Organisatie International Federation of Purchasing and Materials Management 
Trefwoord Inkoop; Purchasing 
Bezoekadres  
Postadres  
Telefoon  
Fax   
E-mail info@ifpmm.co.at 
Internet www.ifpmm.org 
Contactpersoon  
Doelstelling Mission: To develop an effective, efficient and comprehensive network of 

member associations and co-ordinate their activity to achieve, where 
relevant, a multi-national cooperative focus. 

Historie The IFPMM was founded on 13-14 May 1974, at the Oxford and 
Cambridge Club, UK, as the European Federation of Purchasing (EFP) 
and the International Federation of Purchasing (IFP) merged. As a result 
of this merger the International Federation of Purchasing and Materials 
Management (IFPMM) was created. The first 'council' meeting was held 
over the same period and the late Mr Hans Ovelgönne from Germany 
was elected as the first International President. The 'founders' were 26 
National Associations, coming from 24 countries on 4 continents. 

Ledensamenstelling 
Organisatievorm 

Membership is only available to national, professional associations. 
Individual, personal membership of the IFPMM is not available. However, 
our national association members would be happy to receive your 
individual membership application. 

Openingstijden: - 
Aanvullende informatie NEVI is a National Associations Member 
Tijdschrift/ Nieuwsbrief - 
Gewijzigd dd-mm-jjjj 01-03-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

27. IMCC 
Organisatie Inventory Management Competence Centre (IMCC) 
Trefwoord  
Bezoekadres Keulenstraat 8 D  

7418 ET Deventer 
Postadres  
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Telefoon 0031 (0) 570-638411 
Fax 0031 (0) 570-638410 
E-mail info@imcc.nl 
Internet www.imcc.nl 
Bestuur/ Directie Onduidelijk 
Contactpersoon Onduidelijk 
Doelstelling Het IMCC is een vakgroep voor iedereen die in zijn dagelijkse 

werkzaamheden de impact van het houden van voorraad ervaart. Binnen 
het IMCC staat het uitwisselen van kennis centraal. Dit kan variëren van 
nieuwbouw tot uitbesteden van logistieke diensten, van specifieke 
software tot warehouse mechanisatie. 

Historie  
Ledensamenstelling 
Organisatievorm 

Onduidelijk is hoe de organisatie is opgebouwd. 
Opvallend is dat de organisatie ondergebracht is in hetzelfde pand als het 
commerciële bedrijf Infolog bv 
Er zijn volgens opgave 100 bedrijven lid 

Openingstijden:  
Aanvullende informatie  
Tijdschrift / Nieuwsbrief  
Gewijzigd dd-mm-jjjj 07-03-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 
 

28. Intrakoop 
Organisatie Intrakoop wil voor haar leden de last van de (niet primaire) 

inkoopactiviteiten wegnemen en daarbij een zo optimaal mogelijke 
prijs/prestatieverhouding realiseren. Intrakoop biedt haar leden een 
aantal interessante voordelen: 
Aantrekkelijke leveringsvoorwaarden door bundeling van inkoopkrachten;
 Raamovereenkomsten voor de volgende productgroepen: 
- Techniek & Onderhoud 
- Huishouding & Inrichting 
- Verpleging & Verzorging  
- Voeding  
- Administratie & Financiën 
- Overige Diensten  
 Advies en begeleiding op het gebied van inkoop en logistiek; 
 Advies over de optimale samenstelling van het inkooppakket; 
 Ondersteuning bij het maken van leveranciers- en prijsvergelijkingen; 
 Platform voor netwerken; 
 Informatie over ontwikkelingen op het gebied van inkoop en logistiek 
management 

Trefwoord Inkoop, Inkooporganisatie, leveringsvoorwaarden, 
Bezoekadres Regterweistraat 11a 

4181 CE WAARDENBURG 
Postadres Postbus 67 

4180 BB WAARDENBURG 
Telefoon 0031 (0) 418 65 70 70 
Fax  0031 (0) 418 65 70 80 
E-mail info@intrakoop.nl 
Internet www.intrakoop.nl 
Doelstelling 1. De coöperatie heeft ten doel het verlenen van diensten aan haar 

leden, speciaal op het gebied van het verwerven van goederen en 
diensten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin des woords. 

2. De coöperatie tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
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a) het bedingen van gunstige leveringsvoorwaarden bij leveranciers 
en/of fabrikanten ten behoeve van haar leden alsmede het op 
coöperatieniveau afsluiten van leverancierscontracten; 

b) het afsluiten van overeenkomsten met haar leden, waarbij die 
leden zich onder bepaalde voorwaarden verbinden van de door 
de coöperatie aangeboden diensten en/of verkregen 
leveringsvoorwaarden bij derden gebruik te maken; 

c) het leveren van adviesdiensten aan haar leden; 
d) het informeren van haar leden en het bevorderen van de 

contacten tussen de leden onderling. 
De coöperatie heeft geen winstoogmerk. 

Ledensamenstelling Aan het lidmaatschap van Intrakoop zijn de volgende twee voorwaarden 
verbonden: 
• De instelling dient zich bezig te houden met het aanbieden van 

gezondheidszorg of seniorenzorg  
• Deelnemen aan ten minste één raamovereenkomst met een 

leverancier  
Aanvullende informatie Zie verder www.intrakoop.nl onder “organisatie” en daarin weer bij 

statuten 
Gewijzigd dd-mm-jjjj 1-1-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

29. KIVI 
Organisatie Koninklijk Instituut voor Ingenieurs afdeling Transportkunde 
Trefwoord Transport 
Bezoekadres Prinsessengracht 23 

2514 AP Den Haag 
Postadres Postbus 30424 

2500 GK Den Haag 
Telefoon 0031 (0) 70 391 99 00 
Fax 0031 (0) 70 391 98 40 
E-mail kivi@kivibur.nl 
Internet Afdeling voor Transportkunde 

www.ingenieurs.net/Resource.phx/bestuur/best-27/index.htx 
Bestuur/ Directie Voorzitter: Ir. J.A. Dekker 

Directeur: Ir. P.L.M. Gilissen 
Contactpersoon Secretaris: mw. A. Mos 

E-mail: amos@kivibur.nl 
Doelstelling De afdeling voor Transportkunde van het KIVI houdt zich bezig met 

kranen, transportinrichtingen, intern transport en logistiek en verzorgt 
door het jaar heen activiteiten voor haar ca 600 leden en andere 
geïnteresseerden. 

Historie  
Ledensamenstelling 
Organisatievorm 

 

Openingstijden:  
Aanvullende informatie  
Tijdschrift/ Nieuwsbrief  
Gewijzigd dd-mm-jjjj 19-01-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

30. KLICT 
Organisatie Ketennetwerken, Clusters & ICT 
Trefwoord Ketenkennis, onderzoek,  
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Bezoekadres Rompertsebaan 60 
5231 GT ’s-HERTOGENBOSCH 

Postadres Postbus 3060 
5203 DB 's-HERTOGENBOSCH  

Telefoon 0031 (0) 73 528 66 50 
Fax 0031 (0) 73 522 98 50 
E-mail bureau@klict.org 
Internet www.klict.org 
Bestuur/ Directie Voorzitter: Ir. H. de Boon 

Directeur: Dr. P. van Hal 
Contactpersoon  
Doelstelling KLICT is in 1999 van start gegaan. Het stimuleert de ontwikkeling en 

toepassing van kennis op het gebied van keten- en netwerkkunde en 
vervult in dit proces een intermediairfunctie tussen bedrijfsleven, 
kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven. Door middel van publiek 
private samenwerkingsverbanden zorgt KLICT voor ontwikkeling, 
verspreiding, toepassing en relevante kennis op het gebied van ketens 
en netwerken. 

Ledensamenstelling Om het beoogde hoogstaande kenniscentrum op te kunnen bouwen 
moeten de volgende stakeholders betrokken zijn: Overheid, 
Kennisinstellingen, Bedrijfsleven en Maatschappelijke organisaties 

Aanvullende informatie  
Tijdschrift/Nieuwsbrief Nieuwsbrieven zijn te downloaden: 

http://www.klict.org/frames.asp?cat=N2&Lang=NL 
Gewijzigd dd-mm-jjjj 01-01-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

31. KNV 
Organisatie Koninklijk Nederlands Vervoer – KNV 
Trefwoord  Vervoer; Openbaar vervoer; Goederenvervoer; Brancheorganisaties 
Afdeling: Sectie internationale aangelegenheden 
Bezoekadres Spui 188 

2511 BW DEN HAAG 
Postadres Postbus 19365 

2500 CJ DEN HAAG 
Telefoon 0031 (0) 70 375 17 51 
Fax 0031 (0) 70 345 58 53 
E-mail postbus@knv.nl 
Internet www.knv.nl 
Bestuur/ Organisatie Voorzitter: Jhr. Drs. A.L.F.M. Testa 

Algemeen Secretaris: Drs. R. Enthoven 
Contactpersoon  
Aanvullende informatie Het Koninklijk Nederlands Vervoer behartigt de belangen van leden, 

personen en goederenvervoer over de weg en houdt zich onder meer 
bezig met de exportbevordering van wegvervoerdiensten. Binnen deze 
federatie zijn verenigd Busvervoer Nederland, Goederenvervoer 
Nederland, Openbaar Vervoer Nederland en Taxivervoer Nederland. 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 01-02-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

32. KVNR 
Organisatie Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders – (KVNR) 
Trefwoord Reder; schip;  
Bezoekadres Wijnhaven 65B 
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3011 WJ ROTTERDAM  
Postadres Postbus 2442 

3000 CK ROTTERDAM 
Telefoon 0031 (0) 10 414 6001 
Fax 0031 (0) 10 233 0081 
E-mail kvnr@kvnr.nl 
Internet www.kvnr.nl 
Doelstelling De KVNR behartigt de belangen van de in Nederland gevestigde 

rederijen. 
Ledensamenstelling De vereniging heeft ongeveer 200 leden en vertegenwoordigt daarmee 

zo'n 95% van de Nederlandse reders. Voor de behartiging van de 
redersbelangen is het belangrijk dat de KVNR een breed draagvlak heeft. 
Op basis hiervan kan de KVNR opkomen voor de collectieve belangen 
van de Nederlandse rederijen. 

Aanvullende informatie De vereniging zet zich in voor de collectieve en individuele belangen van 
ondernemingen in deze sector. De collectieve belangenbehartiging is 
gericht op het instandhouden en verbeteren van een internationaal 
concurrerend ondernemingsklimaat op economisch en sociaal gebied. De 
KVNR biedt een neutraal platform om de redersbelangen zowel van grote 
als kleine bedrijven op verschillende gebieden en op verschillende 
niveaus te behartigen. Om deze functie effectief uit te kunnen voeren, 
onderhoudt de vereniging contacten met de Nederlandse overheid en 
instanties die zich met maritieme zaken bezighouden. Deze contacten 
betreffen zowel beleid als uitvoering. De vereniging houdt zich ook actief 
bezig met de internationale scheepvaartontwikkelingen. Daarvoor zijn er 
contacten met intergouvernementele organisaties en internationale 
redersverenigingen.  

Gewijzigd dd-mm-jjjj 07-04-2003 
Gewijzigd door Ted Luns en Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

33. NDL 
Organisatie Nederland Distributieland - NDL 
Trefwoord Duurzame mobiliteit; Export; Goederenvervoer; Import; Logistiek 

management; Multimodaal; Netwerkoplossingen; Transport & Distributie; 
Vestigingsbeleid. 

Bezoekadres Kadelaan 6 
2725 BL ZOETERMEER 

Postadres Postbus 660 
2700 AR ZOETERMEER 

Telefoon 0031 (0) 79 343 81 10 
Fax 0031 (0) 79 347 92 17 
E-mail info@ndl.nl 
Internet www.ndl.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: C.G. Baan 

Directeur: Drs. D. ’t Hooft 
Contactpersoon  
Openingstijden ma. t/m vr. 8.30-17.30 uur 
Doelstelling: NDL is de vereniging van en voor de logistieke, multimodale sector. 

Missie: Versterking van de internationale concurrentiepositie en het 
kennisniveau van de logistieke sector in brede zin in Nederland. 
NDL zet zich in om de concurrentiepositie van de Nederlandse logistieke 
sector in de Europese markt te versterken. We zoeken daarnaast vanuit 
een multimodale invalshoek naar strategische oplossingen voor 
knelpunten op het gebied van mobiliteit. Verder richten we ons op de 
erkenning en inzet van logistiek als middel om de groei van de 
Nederlandse economie te ondersteunen en stimuleren, in balans met 
maatschappelijke randvoorwaarden zoals duurzaamheid en 
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leefbaarheid. 
Aanvullende informatie: Om deze missie te realiseren voert NDL een viersporenbeleid: 

1. Promotie in het buitenland van de kerncompetenties van de 
Nederlandse logistieke sector. NDL promoot de Nederlandse logistieke 
sector actief in Noord-Amerika (VS), Azië (Japan, Taiwan, Zuid-Korea) 
en Europa met als doel het versterken van de concurrentiepositie van 
het in Nederland gevestigde logistieke bedrijfsleven.  

2. Ontwikkeling, verspreiding en implementatie van kennis op het gebied 
van logistieke projecten. De focus ligt op de ontwikkeling van 
multimodale oplossingen, met een optimale inzet van ICT. Wij 
bundelen de expertise van onze leden in projecten die de efficiency 
van logistiek verbeteren.  

3. Voorlichting en beleidsadvisering aan bedrijfsleven, overheid en 
politiek over het belang van logistiek voor de Nederlandse economie, 
over strategische oplossingen voor de mobiliteitsproblemen en over 
een integraal goederenvervoerbeleid. Onze beleidsadvisering is 
gericht op het leveren van een strategische bijdrage aan een integraal 
goederenvervoerbeleid en een concurrerend, internationaal 
vestigingsbeleid.  

4. Het bieden van een platform voor informatie- en kennisuitwisseling en 
voor interactieve beleidsvorming. NDL is een platform voor leden om 
een gezamenlijke strategische visie te ontwikkelen over mobiliteit, 
vestigingsbeleid, gelijke Europese regelgeving en -toepassing, en over 
logistiek als kerncompetentie van de Nederlandse economie. 

Gezamenlijk met de EVO en de vLm wordt in juni jaarlijks de Nationale 
DisitributieDag (NDD) georganiseerd: www.ndd-congres.nl/home.html 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 09-02-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

34. NIWO  
Organisatie Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisaties - NIWO 
Trefwoord Vervoer; Goederenvervoer; Wegverkeer; Brancheorganisaties 
Bezoekadres Veraartlaan 10 

2288 GM RIJSWIJK 
Postadres Postbus 3004 

2280 MB RIJSWIJK 
Telefoon 0031 (0) 70 399 20 11 
Fax 0031 (0) 70 390 87 04 
E-mail info@niwo.nl 
Internet www.niwo.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: Drs. M.C. van der Harst 

Directeur: Drs. F.H. Vrins 
Contactpersoon  
Aanvullende informatie Overzichtelijke site met de activiteiten en organisatie van NIWO duidelijk 

weergegeven. Daarnaast beschrijvingen van verschillende soorten 
vergunningen, interessante statistieken over Nederlandse 
transportbedrijven en publicaties over dit onderwerp die aardig up-to-
date zijn. 
Via een formulier is er de mogelijkheid om een vraag te stellen, die 
vervolgens met antwoord op de site terechtkomt. Ook is er een lijst met 
ruim 15 links naar andere logistieke organisaties 
NIWO houdt zich bezig met: 
• Vergunningverlening voor beroepsgoederenvervoer over de weg en 

verstrekking van ritmachtigingen en CEMT-vergunningen voor 
vervoer van, naar en door andere landen. 

• Verzameling en analyse van gegevens over het verrichte 
Nederlandse wegvervoer.  
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• Deelname aan bilaterale wegvervoerbesprekingen. 
Gewijzigd dd-mm-jjjj 09-02-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

35. NEVI 
Organisatie Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement - NEVI 
Trefwoord Inkoopmanagement, brancheorganisatie 
Bezoekadres Orfeoschouw 2-8 

2726 JC ZOETERMEER (wijk 26) 
Postadres Postbus 198  

2700 AD ZOETERMEER 
Telefoon 0031 (0) 79 330 07 66 
Fax 0031 (0) 79 330 07 60 
E-mail ver@nevi.nl 
Internet www.nevi.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: J. Snijder NRI 

Directeur: Mr. J.W. van der Meer 
Contactpersoon  
Aanvullende informatie NEVI is één van de grootste nationale verenigingen van inkopers ter 

wereld. Hier is een hoop informatie te vinden over inkoop, omdat de 
vereniging zich hierop focust. Onderwerpen als logistiek en marketing 
nieuws zijn in ruime mate aanwezig in nieuwsbrieven, sites en bladen. Er 
worden onder andere bijeenkomsten en evenementen georganiseerd die 
aansluiten op de dagelijkse beroepspraktijk. Voor de broodnodige 
theoretische verdieping van het vakgebied stimuleert en faciliteert NEVI 
onderzoek en onderwijs 
NEVI heeft een speciaal vakblad, namelijk het Tijdschrift voor Inkoop en 
Logistiek. 
Op de overzichtelijke internetsite zijn activiteiten, nieuws en informatie 
over NEVI te vinden 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 09-02-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

36. NGI 
Organisatie NGI, Platform voor ICT professionals 
Trefwoord Informatiebeveiliging, computerrecht, informatiesystemen, 

informatietechniek, logisitek en informatica, management en informatica, 
marketing en informatica, wetenschap en informatica 

Bezoekadres Grotestraat 74 
5141 HB WAALWIJK 

Postadres Postbus 548 
5140 AM WAALWIJK 

Telefoon 0031 (0) 416 56 50 25 
Fax 0031 (0) 416 56 50 30 
E-mail info.ngi@ngi.nl 
Internet www.ngi.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: J. Frijdal 

Secretaris: A. van Dijk, e-mail: arjanvandijk@ngi.nl 
Contactpersoon  
Aanvullende informatie NGI heeft als doel: de bevordering van de kennis van en de 

belangstelling voor informatica in brede zin. NGI is een platform in 
Nederland voor ICT-professionals, die vanuit hun houding en gedrag 
bereid zijn hun ervaring en kennis in de volle breedte te delen met andere 
leden, waardoor tegelijkertijd het individuele specialisme zich nog verder 
verdiept. NGI is een (inter)actieve vereniging waar onderlinge contacten 
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een belangrijke rol spelen. 
De NGI beschikt over een afdeling Logistiek en Informatica 
Begin 2004 waren er weinig activiteiten 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 09-02-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

37. NVC 
Organisatie Nederlands Verpakkingscentrum (NVC) 
Trefwoord Verpakken, verpakkingen, verpakkingsmachines, coderen, identificeren, 

RFID. 
Bezoekadres Stationsplein 9-K 

2801 AK GOUDA 
Postadres Postbus 164  

2800 AD GOUDA 
Telefoon 0031 (0) 182 51 24 11 
Fax 0031 (0) 182 51 27 69 
E-mail info@nvc.nl 
Internet www.nvc.nl 

Op de site zijn diverse interessante publicaties te vinden. Een deel 
daarvan kan tegen betaling besteld worden. 

Bestuur/ Directie Voorzitter: Ir. A.F. Hulsuwé 
Directeur: Ir.Drs. M.W.C.M. Nieuwesteeg 

Contactpersoon  
Doelstelling De vereniging Nederlands Verpakkingscentrum (NVC) is al meer dan 

vijftig jaar de belangenbehartiger van het Nederlandse bedrijfsleven als 
het om verpakken gaat. 

Ledensamenstelling: Bedrijfslidmaatschap vanaf € 472,- per jaar (2004) 
Aanvullende informatie Centraal staat de toegevoegde waarde van het verpakken voor de 

Nederlandse samenleving. Het NVC stimuleert duurzame 
verpakkingsinnovaties met een hoge toegevoegde waarde en fungeert 
als kennis- en informatiecentrum, ontmoetingspunt en opleidingsinstituut 
als het om verpakken gaat.  
Het NVC is voorzitter van de Beleidscommissie Transport, Logistiek en 
Verpakking van het Nederlands Normalisatie-instituut. Tevens is het NVC 
editor voor de wereldwijde normen voor het toepassen van RFID-
technieken in de supply chain. 
NVC Opleidingen biedt ondermeer opleidingen op het gebied van 
Transportverpakkingen.  

Tijdschrift/Nieuwsbrief NVC Actueel; Leden en relaties worden op de hoogte gehouden met de 
NVC Actueel. Een elektronische versie daarvan staat op de internetsite 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 01-02-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

38. NVDO 
Organisatie Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud 
Trefwoord  
Bezoekadres Voorveste 2  

3992 DC HOUTEN 
Postadres Postbus 138 

3990 DC HOUTEN 
Telefoon 0031 (0) 30 634 60 40 
Fax  
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E-mail Via contactformulier op website 
Internet www.nvdo.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: G.J. van Amersfoort 
Contactpersoon  
Doelstelling De NVDO realiseert haar doelstellingen onder andere door:  

- Haar leden te ondersteunen in het verwerven van gerichte informatie. 
Zo kunt u deelnemen aan cursussen, kringontmoetingen en andere 
evenementen. Deze zijn ook toegankelijk voor niet leden! Kijkt u hiervoor 
onder het kopje "Agenda".  
- Het organiseren van kennisoverdracht, bijvoorbeeld door het aanbieden 
van een bibliotheek. U kunt deze raadplegen door te klikken op het 
lemma Bibliotheek onder het kopje kennis.  
- Het stimuleren van onderlinge contacten. U kunt onder het kopje "leden" 
de gegevens van onze leden vinden. Indien u zelf lid bent kunt u door in 
te loggen via de sleutel gebruik maken van een veel uitgebreider 
overzicht.  
- Het initiëren van ontwikkelingen. U zult op deze website geregeld 
relevant en interessant nieuws aantreffen. Ook kunt u een abonnement 
nemen op de nieuwsbrief. Klikt u hiervoor onder het kopje "Nieuws". 
- Het behartigen van algemene belangen inzake het onderhoud, door het 
onderwerp geregeld onder de aandacht te brengen van de overheid en 
de captains of industry. 

Ledensamenstelling De NVDO bestaat uit de volgende onderdelen: 
- Een hoofdbestuur en een dagelijks bestuur 
Drie secties: dit zijn aspect of branche gerichte groeperingen binnen de 
NVDO te weten: 
1-SICON Sectie Informatievoorziening met Computers voor Onderhoud 
in Nederland 
2-SUTO Sectie Uitbesteden en Toeleveren van Onderhoud 
3-SOG Sectie Onroerend Goed  
Tenslotte beschikt de NVDO over twee commissies: dit zijn NVDO-
organen die zich in opdracht van het Hoofdbestuur met een nader 
omschreven opdracht c.q. taak bezighouden. 

Aanvullende informatie De belangrijkste verenigingsactiviteiten zijn:  
- Ledenbijeenkomsten over onderhoud in alle regio's van Nederland.  
- Landelijke bijeenkomsten over actuele thema's 
- Cursussen en studiedagen: de NVDO is de instantie met een breed 
pakket actuele onderhoudsopleidingen 
- Werkgroepen: In de NVDO worden regelmatig werkgroepen gevormd 
die een specifiek onderwerp bestuderen.  

Gewijzigd dd-mm-jjjj 05-10-2003 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

39. NVILG 
Organisatie De Nederlandse Vereniging voor Inkoop en Logistiek in de 

Gezondheidszorg NVILG 
Trefwoord Gezondheidszorg; Ziekenhuis; 
Bezoekadres NVT  
Postadres Secretaris NVILG: 

Postbus 535 
6880 AJ VELP 

Telefoon NVT 
Fax NVT 
E-mail secretariaat@nvilg.nl 
Internet www.nvilg.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: J. Verheijden 
Contactpersoon NVT 
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Doelstelling De vereniging stelt zich ten doel de inkoop- en logistieke functie binnen 
de gezondheidszorg verder te professionaliseren 

Historie De vereniging is in 1976 opgericht en startte toen met ca. 50 leden.  
Ledensamenstelling 
Organisatievorm 

Het aantal leden bedraagt momenteel ruim 300, waarvan ca. 40 actief 
zijn in commissies en werkgroepen op allerlei gebied. Binnen de 
vereniging zijn hiermee ca 160 vooral grotere instellingen uit de zorg 
vertegenwoordigd. 

Openingstijden NVT 
Aanvullende informatie Werkt nauw samen met NEVI 

Interessante linkpagina: www.nvilg.nl/links/index.cfm 
Tijdschrift / Nieuwsbrief Zie www.nvilg.nl/inskoop/home.cfm voor de digitale versie 
Gewijzigd dd-mm-jjjj 01-06-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 
 
 

40. NVLA 
Organisatie Nederlandse Vereniging van Luchtafhandeling – NVLA (zie ACN) 

Terug naar inhoudsopgave 

41. NVSM 
Organisatie Nederlandse Vereniging voor Service Management 
Trefwoord Techniek; service; onderhoud; gebruiksduur; PLC; 
Bezoekadres  
Postadres Postbus 693 

4200 AR GORINCHEM 
Telefoon 0031 (0) 183 64 50 21 
Fax 0031 (0) 183 62 11 61 
E-mail nvsm@zpg.nl  
Internet www.nvsm.nl 
Doelstelling Het doel van de NVSM is het bevorderen van de bekwaamheden en de 

mogelijkheden van deskundigen op het gebied van service- 
management, in de ruimste zin van het woord.  
De activiteiten van de NVSM zijn dan ook voornamelijk gericht op het 
uitwisselen van kennis en ervaring tussen leidinggevende functionarissen 
op het gebied van technische service verlening. 
De NVSM tracht dit doel te bereiken door: 
- personen en groepen, die betrokken zijn bij het management op het 
gebied van Service ten behoeve van technische apparatuur of systemen 
gedurende de gebruiksduur, te stimuleren zich aan te sluiten bij de 
vereniging  
- te zorgen voor de organisatie van activiteiten die resulteren in het 
verdiepen en uitbreiden van kennis van de leden op het gebied van 
servicemanagement  
- bevordering van het inzicht en begrip dat service een belangrijke 
bijdrage levert aan de gebruikswaarde van technische apparatuur  
te adviseren bij of verzorgen van vorming, gericht op de ontwikkeling van 
servicemanagement  
- het uitgeven van publicaties en het doen van onderzoek  

Ledensamenstelling De NVSM is niet gebonden aan een bepaalde bedrijfstak. Dit betekent 
dat vanuit alle sectoren van het bedrijfsleven, waar sprake is van 
technische service verlening, service managers lid kunnen zijn van de 
NVSM. De kosten van het bedrijfslidmaatschap, inclusief de eerste 3 
afgevaardigden, bedragen € 475,-- (excl. BTW) per jaar. Het éénmalige 
entreegeld bedraagt € 68,-- (excl. BTW). Desgewenst kunnen onder het 
bedrijfslidmaatschap meer dan 3 personen lid worden van de NVSM. De 
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contributie voor elke extra afgevaardigde (bovenop de 3e 
afgevaardigden) bedraagt € 215,- (excl. BTW) per jaar (2004) 

Aanvullende informatie  
Gewijzigd dd-mm-jjjj 09-04-2003 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

42. NVVL 
Organisatie Nederlandse Vereniging van Luchtvrachtexpediteurs – NVVL (zie ACN) 

Terug naar inhoudsopgave 

43. PDG 
Organisatie Physical Distribution Group 
Trefwoord Transport 
Bezoekadres Boris Pasternaklaan 22 

2719 DA ZOETERMEER 
Postadres Postbus 3008,  

2700 KS ZOETERMEER 
Telefoon 0031 (0) 79 36 36 236 
Fax 0031 (0) 79 36 36 280 
E-mail info@pdglogistics.com 
Internet www.pdglogistics.com 
Bestuur/ Directie Voorzitter: C. Driessen 

Secretaris: J. Besselink 
Contactpersoon J. Besselink 
Doelstelling De Physical Distribution Group, kortweg PDG, is een 

belangenorganisatie van circa zestig zelfstandige logistieke 
dienstverleners. Binnen het grote geheel van de Nederlandse 
goederenstromen en distributiecentra vormen zij de specialisten. Niet 
alleen vanwege hun ervaring, organisatie en alle faciliteiten, maar ook 
omdat zij voldoen aan de strenge eisen van het PDG Keurmerk. Deze 
eisen zijn opgesteld omdat het bij logistieke uitbesteding niet meer alleen 
gaat om transport, opslag en distributie. Er zijn meer factoren die bepalen 
of uw uitbesteding een succes wordt. De echte logistieke dienstverlener 
kenmerkt zich door een professionele industrieel gerichte organisatie 
gespecialiseerd op specifieke produkt markt combinaties, gekwalificeerde 
medewerkers, hoogwaardige voorzieningen, mogelijkheden voor 
toegevoegde waarde-activiteiten, geavanceerde informatietechnologie en 
minimaal ISO kwaliteitsbewust. PDG maakt als deelmarkt onderdeel uit 
van de brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. De PDG-
leden zijn herkenbaar aan het PDG-logo en het PDG Keurmerk voor 
logistieke dienstverlening. 

Ledensamenstelling Logistieke dienstverleners 
Aanvullende informatie  
Gewijzigd dd-mm-jjjj 1-1-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

44. 0dette Benelux 
Organisatie Organisation for Data Exchange by Tele Transmission in Europe - Odette 

Benelux 
Trefwoord Data teletransmission 
Bezoekadres Meentwal 15 

3430 AL NIEUWEGEIN 
Postadres Postbus 451 

3430 AL NIEUWEGEIN 
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Telefoon 0031 (0) 30 607 88 78 
Fax 0031 (0) 30 604 65 16 
E-mail info@odettebenelux.org 
Internet www.odettebenelux.org 
Bestuur/ Directie President: D. Monté 

Project Manager: E. Vandervreken 
Contactpersoon  
Aanvullende informatie De organisatie is begin jaren 80 opgericht in Londen. De hoofdactiviteit 

was het ontwikkelen van gestandaardiseerde EDI-berichten voor de 
automotive branche met als doel kostenbesparing en het vereenvoudigen 
van de zakelijke transacties. 

Terug naar inhoudsopgave 

45. PICS 
Organisatie PICS Belgium (Production and Inventory Control Society) 
Trefwoord Logistiek, magazijnbeheer, productie, voorraadbeheer 
Bezoekadres Legevoorde 8 

B-9950 Waarschoot 
 

Postadres  
Telefoon 0032 (0) 9 245 68 03 
Fax  0032 (0) 9 372 09 51 
E-mail info@picsbelgium.be 
Internet www.picsbelgium.be 
Bestuur/ Directie Voorzitter: Prof. Dr. L. Chalmet 
Contactpersoon  
Doelstelling De Belgische "Vereniging voor Productie en Voorraadbeheer", PICS is 

officieel "the Belgian Society for integrated logistics management", dat is 
heel wat meer dan de oorspronkelijke betekenis van het logo "PICS". 
PICS Belgium, een non-profit organisatie, is een professioneel 
genootschap voor logistieke praktijken. PICS Belgium werd opgericht in 
1972 en is de Belgische logistieke vereniging die officieel geaffilieerd is 
met haar Amerikaanse zustervereniging APICS: elk PICS lid is 
automatisch lid van APICS. 

Ledensamenstelling PICS telt zowel individuele en bedrijfsleden. De belangrijkste doelstelling 
is managers en beslissende personen, actief in Aankoop, Productie, 
Voorraadbeheer en Distributie, de mogelijkheid te bieden om hun 
logistieke kennis en vaardigheden te verbeteren en dus meer succesvolle 
logistieke professionelen te worden, om op die manier van belangrijke 
waarde te zijn voor hun bedrijven. 

Aanvullende informatie PICS is de ontmoetingsplaats waar alle kennis over integrale logistiek en 
supply chain management wordt uitgewisseld tussen professionelen 
actief in de logistiek. De organisatie van vele activiteiten is de basis van 
de werking: 
• een uitgebreide reeks cursussen: productielogistiek, 

distributielogistiek, operations management, alsook verschillende 
cursussen die rechtstreeks voorbereiden op het behalen van het 
internationaal erkend certificaat van CPIM, uitgereikt door APICS, 
onze Amerikaanse zustervereniging; 

• seminaries, bedrijfsbezoeken, master classes voor leden en 
geïnteresseerden; 

• tweejaarlijkse softwareshow, diverse symposia 
PICS werkt samen met een aantal bestaande organisaties: APICS 
(USA), ABCAL (Aankooporganisatie in Wallonië). 

Tijdschrift/Nieuwsbrief PICS zorgt voor verspreiding van diverse toonaangevende vakbladen 
(Business Logistics, APICS Magazine, APICS Quarterly Journal, APICS 
Conference Proceedings) en worden ook via de website informatie en 
diensten aangeboden.  
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Gewijzigd dd-mm-jjjj 08-01-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

46. Railforum 
Organisatie Railforum 
Trefwoord Railvervoer; Spoorwegen 
Bezoekadres Diamantlaan 4b  

2132 WV HOOFDDORP 
Postadres Postbus 664 

2130 AR HOOFDDORP 
Telefoon 0031 (0) 23 562 41 31 
Fax 0031 (0) 23 565 44 58 
E-mail info@railforum.nl 
Internet www.railforum.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: H. Rootliep 

Directeur: Mw Drs. C.A. de Jongh 
Contactpersoon mevr. L. Meijer-Elsendoorn, office manager  
Doelstelling Railforum Nederland stelt zich tot doel een breed platform te zijn voor 

kennisoverdracht en kennisuitwisseling tussen de leden. Evenzeer wil 
Railforum bijdragen aan de opinievorming rond het railvervoer. Vanuit 
deze platformfunctie wil zij de maatschappelijke waarde van het 
Nederlandse railvervoer (mede in de Europese context) in al haar 
facetten ondersteunen, versterken en uitdragen. Daartoe onderhoudt en 
bevordert zij contacten en neemt initiatieven in het brede speelveld van 
politiek, overheid, maatschappelijke groeperingen en bedrijfsleven. 

Historie Railforum Nederland is in april 1992 opgericht door vertegenwoordigers 
van een aantal bedrijven en organisaties, waaronder Trailstar, het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, NEA en Nederlandse Spoorwegen. 
Zij hadden een gemeenschappelijk toekomstbeeld: de komst van een 
organisatie die zich zou bezighouden met het railvervoer in Nederland in 
brede zin. 

Ledensamenstelling 
Organisatievorm 

Railforum Nederland zou als platform moeten fungeren voor het 
uitwisselen van kennis en informatie op het gebied van nationale en 
internationale railaangelegenheden. Dat is gelukt. Sinds de oprichting zijn 
belangrijke discussies gestart en is het besef gegroeid dat er nog veel 
moet gebeuren.  
Wat de leden van Railforum bindt, is het besef dat railvervoer als 
vervoersmodaliteit toekomst heeft. De mobiliteit zal blijven groeien, maar 
door de congestie die daaruit voortvloeit wordt de economische groei 
belemmerd en verslechtert het milieu. De 75 leden van Railforum 
Nederland komen uit de volgende branches: bouw, consultancy, 
dienstverlening, financiële instellingen, handel, industrie, openbaar 
vervoer, overheid en transport. 

Openingstijden  
Aanvullende informatie Publicaties: www.railforum.nl/FramePubli.htm 
Tijdschrift / Nieuwsbrief Zie www.railforum.nl/news/recent/news.htm 
Gewijzigd dd-mm-jjjj 07-03-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

47. RDW 
Organisatie RDW - Centrum voor voertuigtechniek en informatie 
Trefwoord Export; Goederenvervoer; Voedingsmiddelen; Landbouwproducten 
Bezoekadres Europaweg 205 

2711 ER ZOETERMEER 
Postadres Postbus 777 
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2700 AT ZOETERMEER 
Telefoon 0031 (0) 79 345 81 00 
Fax 0031 (0) 79 345 80 21 
E-mail Er is geen e-mailadres op de site gevonden. Wel kan een formulier worden 

ingevuld: 
www.rdw.nl/ned/02_diensten/03_particulieren/start.asp?pagina=http://www.rdw
.nl/ned/02_diensten/03_particulieren/ned0203_0002.htm 

Internet www.rdw.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: Prof. Dr. W. Lemstra 

Directeur: Drs. J.G. Hakkenberg 
Contactpersoon  
Openingstijden ma. t/m vr. 8.00-17.00 uur 
Aanvullende informatie Voor informatie over het transport van levensmiddelen (ATP) 

In haar dienstverlening volgt de RDW de totale levensloop van voertuigen en 
de bijhorende documenten. Concreet komt dit neer op de volgende 
bedrijfsactiviteiten:  

• vertegenwoordigen van Nederland bij de totstandkoming van de 
internationale regelgeving voor voertuigtechnische eisen;  

• adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat over nationale en 
internationale wet- en regelgeving;  

• houden van toezicht op productiesystemen;  
• verrichten van type- en inrichtingskeuringen;  
• afgeven van nationale en internationale certificaten voor voertuigtypen, 

voertuigonderdelen en uitrustingsstukken;  
• verrichten van bijzondere keuringen, kentekenonderzoeken en periodieke 

keuringen;  
• houden van toezicht op de uitvoering van diverse bedrijfsactiviteiten zoals 

voertuigen opnemen in of verkopen uit bedrijfsvoorraad, de Algemene 
Periodieke Keuring (APK), de afgifte van kentekenplaten en de inbouw van 
tachografen, snelheidsbegrenzers en LPG-installaties;  

• het bieden van faciliteiten aan derden om kenteken- en rijbewijzen en 
bromfietscertificaten af te kunnen geven;  

• verzamelen, bewerken en beheren van diverse basisregisters met voertuig- 
en persoonsgegevens;  

• afgeven van kentekenbewijzen en rijbewijzen;  
• verstrekken van informatie uit de registers;  
• het bieden van faciliteiten aan derden om rechtstreeks in het 

kentekenregister mutaties aan te kunnen brengen als diefstal, export, 
opname in bedrijfsvoorraad en demontage;  

• verlenen van ontheffingen voor bijzondere transporten;  
• handhaven van voertuiggebonden verplichtingen voor de Wet 

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) en APK;  
• beschikbaar stellen van faciliteiten voor handhaving en opsporing.  
 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 08-01-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 
Terug naar inhoudsopgave 

48. RPPC 
Organisatie Rotterdam Port Promotion Council 
Trefwoord Haven, Promotie, Container 
Bezoekadres  
Postadres Postbus 6788 

3002 AT ROTTERDAM 
Telefoon 0031 (0) 10 252 20 20 
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Fax  0031 (0) 10 252 48 60 
E-mail rppc@rppc.nl 
Internet www.rppc.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: R.H. de Boer 
Contactpersoon  
Doelstelling "de bevordering en het behoud van ladingstromen over de Rotterdamse 

haven" 
Ledensamenstelling een lidmaatschap van RPPC met name van belang voor logistieke 

dienstverleners in Rotterdam en omstreken alsmede overige bedrijven 
die een (in)direct belang hebben bij genoemde doelstelling. 

Aanvullende informatie De activiteiten betreffen "het verrichten van specifieke en algemene 
promotie-activiteiten ten behoeve van de Rotterdamse haven" en kunnen 
ondersteuning geven aan uw eigen marketing-communicatie 
inspanningen op het gebied van relatiebeheer en relatiemarketing, public 
relations en networking. 

Tijdschrift/Nieuwsbrief Port of Rotterdam magazine is de internationale uitgave van het 
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. De lezers zijn beslissers, 
directieleden en opinieleiders over de gehele wereld die in hun functie 
direct of indirect met de Rotterdamse havenregio te maken hebben. Het 
blad verschijnt vier keer per jaar in het Engels (oplage 7800) en in het 
Duits (oplage 2700) en wordt verspreid in 79 landen. 
Mainport News is een maandblad voor de Nederlandse verladers- en 
transportwereld. Mainport News is een onafhankelijk magazine dat 
ontwikkelingen in alle vervoerssectoren volgt en die van 
achtergrondinformatie voorziet. De doelgroep bestaat uit directie en 
stafmedewerkers van verladers en ondernemingen die zich direct of 
indirect bezighouden met logistieke dienstverlening in de breedste zin 
van het woord. 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 08-01-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

49. SCC 
Organisatie Supply-Chain Council 
Trefwoord Supply Chain; SCOR. 
Bezoekadres Supply-Chain Council Inc. 

1150 Freeport Road 
PITTSBURGH 
Pennsylvania 15238 
USA 

Postadres  
Telefoon 001 (0) 412 781 41 01 
Fax  001 (0) 412 781 28 71 
E-mail info@supply-chain.org 
Internet www.supply-chain.org 
Bestuur/ Directie nvt 
Contactpersoon Europa: 

Jo Vegheim 
Managing Director 
Europe Chapter 
jo@logi-link.com Bjerkealleen 10 
N-0487 OSLO  
Norway 
SCC phone / fax:0047(0)23394510 
mobile: 0047(0)930 08 109 

Doelstelling The Supply-Chain Council is a global, not-for-profit trade association 
open to all types of organizations. It sponsors and supports educational 
programs including conferences, retreats, benchmarking studies, and 
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development of the Supply-Chain Operations Reference-model (SCOR), 
the process reference model designed to improve users' efficiency and 
productivity. The Council is dedicated to improving the supply chain 
efficiency of its practitioner members. 

Ledensamenstelling Internationaal georiënteerde bedrijven 
Aanvullende informatie The SCC was organized in 1996 by Pittiglio Rabin Todd & McGrath 

(PRTM) and AMR Research, and initially included 69 voluntary member 
companies. The Council now has closer to 1,000 corporate members 
world-wide and has established international chapters in Europe, Japan, 
Australia/New Zealand, South East Asia, and Southern Africa with 
additional requests for regional chapters pending. SCC's membership is 
primarily practitioners representing a broad cross section of industries, 
including manufacturers, services, distributors, and retailers. 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 01-01-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

50. SLE 
Organisatie Stichting Logistieke Examens 
Trefwoord Examens;  
Bezoekadres  
Postadres vLm stichting Logistieke examens 

Postbus 427 
5500 AK VELDHOVEN 
Nederland 

Telefoon 0031 (0) 402 05 39 11 
Fax  0031 (0) 402 05 36 11 
E-mail sle.examens@tisali.nl was begin maart niet bereikbaar 
Internet www.vlmnet.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=6859 
Bestuur/ Directie nvt 
Contactpersoon Dhr. A Laanstra 
Doelstelling  
Historie De sLe is een onafhankelijk exameninstituut dat door vLm in 1999 in het 

leven is geroepen om personen te certificeren volgens de Europese 
logistieke normen van de European Certification Board for Logistics 
(ECBL). De Europese certificaten die de ECBL afgeeft zijn in 12 
europese landen geldig. De komende jaren zal dit aantal landen 
uitbreiden. 

Ledensamenstelling 
Organisatievorm 

 

Openingstijden  
Aanvullende informatie De sLe is het enige instituut in Nederland dat de ECBL-examens mag 

afnemen en de ECBL-certificaten mag verstrekken. In Nederland staat de 
sLe onder toezicht van de Stichting Examenkamer, die de kwaliteit van 
het totale examentraject waarborgt. 

Tijdschrift / Nieuwsbrief NVT 
Gewijzigd dd-mm-jjjj 07-03-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

51. SLF 
Organisatie Stichting Service Logistics Forum 
Trefwoord Service; onderhoud; parts;  
Bezoekadres SLF p/a Districon Group 

Raadhuisstraat 32-34 
3603 AW MAARSSEN 

Postadres Postbus 188 
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3600 AD MAARSSEN 
Telefoon 0031 (0) 34 658 16 50 
Fax nvt 
E-mail meriam.smit@servicelogisticsforum.nl 
Internet http://www.servicelogisticsforum.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: M. Gommers 
Contactpersoon Mw. M. Smit-Loos 
Doelstelling De stichting SLF is een samenwerkingsverband van het bedrijfsleven en 

de universitaire wereld, in 1993 onder de naam Parts Business Forum 
opgericht op initiatief van Districon Management Consultants.  
Het SLF stelt zich ten doel het ontwikkelen van kennis en kunde van het 
management van de deelnemende bedrijven en instellingen ten behoeve 
van de Service Logistiek. Onduidelijk is de afhankelijkheid ten opzichte 
van het bedrijf Districon. Meriam Smit werkt bijvoorbeeld ook voor 
Districon. Ook de Vice-Voorzitter werkt bij Districon. 

Ledensamenstelling Volgens de website namen in 2002 in totaal 44 bedrijven deel. Geen 
duidelijke informatie over het aantal leden. SLF schrijft hierover: 
Deelnemers aan het forum zijn bij voorkeur mede- of 
eindverantwoordelijk voor het beleid of hebben daarin een 
(mede)beslissende stem. De functie van de deelnemer en diens plaats in 
de organisatie zal daarmee veelal in overeenstemming zijn. Ervaring in 
de Service Logistiek dan wel zeggenschap over het beleid zijn 
belangrijke elementen in het profiel van de deelnemers.  

Aanvullende informatie Teneinde het gestelde doel te realiseren organiseert het SLF een breed 
scala van activiteiten, zoals: 
• praktijkgerichte (besloten) themamiddagen  
• een jaarcongres  
• initiëren van praktisch toegepast wetenschappelijk onderzoek  
• bedrijfsbezoeken 
• studies en publicaties 
• verstrekken en inwinnen van adviezen  
Elk jaar organiseert het SLF, in samenwerking met FME / CWM en 
Districon, inmiddels alweer voor de zevende keer haar jaarcongres 
(2003). Beleidsbepalende medewerkers uit de wereld van Service, 
Onderhoud en Logistiek bij elkaar om een actueel thema rondom de 
Service Logistiek met elkaar te bespreken. 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 09-04-2003 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

52. SMA 
Organisatie Stichting Merkartikel – SMA 
Trefwoord Merkartikel; levensmiddelen; fast moving; voedingsmiddelen 
Bezoekadres Tourniairestraat 3 

1065 KK AMSTERDAM 
Postadres Postbus 90445 

1006 BK AMSTERDAM 
Telefoon 0031 (0) 20 511 38 50 
Fax  0031 (0) 20 511 38 10 
E-mail sma@sma.nl 
Internet www.sma.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: J.R. Korthals Altes 

Directeur: M.J. Dek 
Contactpersoon  
Doelstelling De Stichting Merkartikel (SMA) zet zich in voor de belangen van 

Nederlandse fabrikanten en importeurs van merkartikelen voor dagelijks 
gebruik, ofwel 'fast moving consumer goods'. Dit zijn bijvoorbeeld 
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voedingsmiddelen als koffie, margarine en koekjes, maar ook non-food 
artikelen zoals wasmiddelen, tandpasta en lucifers. 

Ledensamenstelling In Nederland zijn nagenoeg alle fabrikanten en importeurs van A-merken 
aangesloten bij de SMA. De SMA heeft 135 aangesloten bedrijven, die 
samen in Nederland zo'n 1.200 merken vertegenwoordigen. 

Aanvullende informatie Bij het SMA komen diverse logistieke onderwerpen aan de orde zoals 
minder ‘nee’ verkopen: CPFR 
Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment (CPFR) is een 
concept dat het afgelopen jaar terecht veel aandacht heeft gekregen. 
Ook het komende jaar zal hier veel energie in worden gestoken. Kern van 
het concept is dat leveranciers en afnemers gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid nemen voor het maken van vraagvoorspellingen en 
de daaraan gerelateerde planningen. Gedurende de looptijd van 
bijvoorbeeld acties wordt het verloop door partijen gezamenlijk op de voet 
gevolgd en zonodig bijgestuurd. Op deze manier kunnen kosten worden 
bespaard en wordt een hogere beschikbaarheid van het product 
gerealiseerd. Minder ‘nee’ verkopen dus. Zie ook www.cpfr.org 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 10-04-2003 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

53. Stichting Logistica 
Organisatie Stichting Logistica 
Trefwoord Logistiek; Transport; Materials Handling; Beurs;  
Bezoekadres Vlietweg 17-U 

2266 KA LEIDSCHENDAM 
Postadres Nvt 
Telefoon  
Fax  
E-mail secr@logistica.nl 
Internet www.logistica.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: Prof. Dr. H.B. Roos 

Directeur: A.P.F.H. van Loon 
Contactpersoon  
Doelstelling De Stichting Logistica is een bundeling van organisaties van bedrijven die 

logistieke diensten en producten aanbieden, zoals:  
BMWT zie verder bij BMWT 
VNWT  
GSF  
VeLA (zie verder bij VeLA) 
Ducoma  
Een belangrijke activiteit is de vakbeurs Logistica. Op deze site worden 
alle activiteiten van logistieke organisaties en logistieke bedrijven 
gebundeld. Als u meent dat uw organisatie of bedrijf ontbreekt op deze 
site, neem dan contact op met Logistica. 

Ledensamenstelling  
Aanvullende informatie:  
Gewijzigd dd-mm-jjjj 07-04-2003 
Gewijzigd door Ted Luns en Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

54. Stichting Milieukeur 
Organisatie Stichting Milieukeur 
Trefwoord Afval; Der Grune Punkt; GFT-afval; milieu; milieukeur; keuring, recycling. 
Bezoekadres Eisenhowerlaan 150 

DEN HAAG 
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Postadres Postbus 17186 
2502 CD DEN HAAG 

Telefoon 0031 (0) 70 3 586 300 
Fax 0031 (0) 70 3 502 517 
E-mail milieukeur@milieukeur.nl 
Internet www.milieukeur.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: Ir. K.A. de Jong 

Directeur: mw. Drs. R.N.M. van der Sijp 
Contactpersoon  
Doelstelling Milieubewust inkopen is vaak een hele onderneming. Je moet 

tegenwoordig bijna expert zijn om te snappen wat er allemaal op een 
etiket staat. Vele producten beweren milieuvriendelijk te zijn. Bovendien 
is in de wirwar van milieusymbolen op producten de betrouwbaarheid 
vaak ver te zoeken. Milieukeur geeft duidelijkheid in dit doolhof. 
Milieukeur is hét onafhankelijke keurmerk voor milieukwaliteit dat op 
allerlei producten staat. Van kantoor- tot huishoudelijke artikelen en van 
aardappelen en groente tot fruit. Eén ding hebben ze gemeen: van begin 
tot eind voldoen ze aan de strenge eisen van Stichting Milieukeur.  

Ledensamenstelling NVT 
Aanvullende informatie Per productgroep is op de site te achterhalen aan welke milieueisen 

voldaan moet worden. 
Gewijzigd dd-mm-jjjj 09-01-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

 
Terug naar inhoudsopgave 

55. Stichting Nederland Maritiem Land 
Organisatie Stichting Nederland Maritiem Land 
Trefwoord  
Bezoekadres Beursplein 37, WTC-Gebouw, 13e Etage, Kamer 1352 

ROTTERDAM 
Postadres Postbus 30145 

3001 DC ROTTERDAM 
Telefoon 0031 (0) 10 205 27 20 
Fax  
E-mail info@Dutch-maritime-network.nl 
Internet www.dutch-maritime-network.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. N. Wijnolst 

Directeur: Drs.Ir. H.P.L.M. Janssens 
Contactpersoon  
Doelstelling  
Ledensamenstelling  
Aanvullende informatie  
Gewijzigd dd-mm-jjjj  
Gewijzigd door  

Terug naar inhoudsopgave 

56. SVM 
Organisatie Stichting Verpakking en Milieu – SVM 
Trefwoord Verpakkingen; Verpakkingsmateriaal; Milieubeheer 
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 12 

2594 AV DEN HAAG 
Postadres Postbus 11753 

2502 AT DEN HAAG 
Telefoon 0031 (0) 70 381 90 91 
Fax 0031 (0) 70 381 90 16 
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E-mail info@svm-pact.nl 
Internet www.svm-pact.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: Drs. C.W. van der Waaij RA 
Contactpersoon  
Doelstelling Belangrijkste taak het uitvoeren van het convenant verpakkingen III De 

doelstelling van Convenant II 
In het Convenant Verpakkingen II hebben de Nederlandse overheid (het 
Ministerie van VROM) en het bedrijfsleven de volgende afspraak 
gemaakt:  
De hoeveelheid nog te storten en te verbranden verpakkingsafval van 
1.300 Kton in 1986 moet worden teruggebracht naar 940 Kton in 2001.  
Dit moet bereikt worden door:  
• preventie (tenminste 10%) en  
• materiaalhergebruik (tenminste 65%).  
De overheid en het bedrijfsleven zijn daarmee een ambitieuze 
doelstelling aangegaan, gezien de veel lagere doelstellingen die de 
Europese Richtlijn stelt. 

Ledensamenstelling Sinds 1997 moeten bedrijven voldoen aan de Ministeriële Regeling voor 
Verpakking en Verpakkingsafval, de Nederlandse vertaling van de 
Europese Richtlijn 94/62/EG. Elk bedrijf kan dat op twee manieren doen: 
via de regeling óf via het Convenant Verpakkingen III. 

Aanvullende informatie De meer dan 250.000 Nederlandse bedrijven die deelnemen aan het 
Convenant Verpakkingen III hebben zich direct óf indirect aangesloten bij 
SVM•PACT. In het laatste geval hebben zij zich aangesloten bij een 
brancheorganisatie (cluster) of materiaalhergebruik organisatie, die op 
haar beurt is aangesloten bij SVM•PACT. 
Elk bedrijf of cluster heeft een coördinator die eerste aanspreekpunt is 
voor de uitvoering van het Convenant begeleidt.  

Gewijzigd dd-mm-jjjj 07-04-2003 
Gewijzigd door Ted Luns en Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

57. Syntens 
Organisatie Syntens 
Trefwoord Bemiddeling; Innovatie; Onderzoek;  
Bezoekadres In elke provincie zijn er één of meer vestigingen te vinden. Hoofdkantoor: 

Koninginnegracht 61-62 
2514 AE DEN HAAG 

Postadres Postbus 20104 
2500 EC DEN HAAG 

Telefoon 0031 (0) 70 356 76 76 
Fax  0031 (0) 70 356 76 99 
E-mail Info@syntens.nl 
Internet www.syntens.nl 
Bestuur/ Directie  
Contactpersoon Drs. H. Blokker (Herlinda)  

Adviseur Corporate Communicatie  
Centraal Kantoor 
hbl@syntens.nl 

Doelstelling Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers, stimuleert en begeleidt 
ondernemers in het midden- en kleinbedrijf via tal van projecten bij 
innovatie in de meest brede zin van het woord. Syntens levert expertise 
op het gebied van Nieuw Ondernemerschap, Informatie & 
Communicatietechnologie, Product & Procesontwikkeling, Personeel & 
Organisatie, Samenwerken en Marketing & Strategie. 

Historie Komt voort uit de voormalige Innovatiecentra 
Ledensamenstelling 
Organisatievorm 

Syntens werkt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken , 
dat hiermee het vernieuwend vermogen en daarmee de 



De gegevens zijn afkomstig uit diverse bronnen. Overname met bronvermelding toegestaan  41

concurrentiepositie van het midden- en kleinbedrijf wil stimuleren. 
Daardoor kan Syntens onafhankelijk werken en bestaan er voor 
ondernemers geen financiële drempels. Syntens telt in totaal circa 450 
mensen verspreid over 16 vestigingen in Nederland waarvan een 
Centraal Kantoor in Den Haag.  

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00-17.00 uur 
Aanvullende informatie Op de site van syntens zijn er ongeveer 125 hits op de term logistiek. 

Syntens schept de mogelijkheden voor ondernemers om te komen tot 
een succesvolle samenwerking met kennisinstituten, 
onderwijsinstellingen, bedrijven, koepel- en brancheorganisaties, partners 
bij de overheid en commerciële adviesbureaus. De adviseurs van 
Syntens werken volgens een onafhankelijke formule. Zij hebben kennis 
van innovatieprocessen en koppelen via hun uitgebreide kennisnetwerk 
van bedrijven en instellingen de ondernemer aan de juiste 
(markt)partijen. 

Tijdschrift/ Nieuwsbrief InnoVisie was het huisorgaan van Syntens. Na 14 jaar is de uitgave per 1 
januari 2004 gestopt. In 2003 verschenen de laatste vier nummers. 
U kunt zich aanmelden voor de door u gekozen nieuwsbrief 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 01-02-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

58. TLN 
Organisatie Transport en Logistiek Nederland; TLN 
Trefwoord Vervoer; Logistiek management; Goederenvervoer; Branche-

organisaties; Transport; Dienstverlening. 
Bezoekadres Boris Pasternaklaan 22 

2719 DA ZOETERMEER 
Postadres Postbus 3008 

2700 KS ZOETERMEER 
Telefoon 0031 (0) 79 363 61 11 
Fax 0031 (0) 79 363 62 00 
E-mail  info@tln.nl 
Internet www.tln.nl 

De site van TLN is zeer informatief. Er zijn verschillende rapporten te 
downloaden. Een gedeelte is alleen voor leden. Voor sommige rapporten 
moet betaald worden. 

Bestuur/ Directie Wnd. Algemeen Directeur: R.M.S. van ‘t Schip 
Contactpersoon Clarisse Buma 
Regio Noord 
Postadres 
Telefoon 
Fax 
E-mail 

Langewijk 273, 9202 CN DRACHTEN 
Postbus 474, 9200 AL DRACHTEN 
0031 (0) 512 52 57 07 
0031 (0) 512 52 56 16 
drachten@tln.nl 

Regio Noord-West 
Telefoon 
Fax 
E-mail 

Bedrijventerrein Sloterdijk Douaneweg 8C, 1043 AJ AMSTERDAM 
0031 (0) 20 611 01 44 
0031 (0) 20 611 83 69 
amsterdam@tln.nl 

Regio West 
Telefoon 
Fax 
E-mail 

Willem Barentsztraat 1c, 3165 AA ROTTERDAM 
0031 (0) 10 495 08 77 
0031 (0) 10 429 33 37 
rotterdam@tln.nl 

Regio Oost 
Postadres 
Telefoon 
Fax 
E-mail 

Jean Monnetpark 67, 7336 BB APELDOORN 
Postbus 655, 7300 AR APELDOORN 
0031 (0) 55 541 66 68 
0031 (0) 55 542 16 41 
apeldoorn@tln.nl 
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Regio Zuid 
Postadres 
Telefoon 
Fax 
E-mail 

Heerbaan 252, 4817 NL BREDA 
Postbus 9350, 4801 LJ BREDA 
0031 (0) 76 587 92 54 
0031 (0) 76 572 01 22 
breda@tln.nl 

Aanvullende informatie Met bijna 6500 aangesloten bedrijven is Transport en Logistiek 
Nederland (TLN) de grootste brancheorganisatie van transportbedrijven 
en logistieke dienstverleners. Op alle mogelijke manieren behartigen TLN 
belangen van individuele leden en die van de gehele transportsector. 
Ook de persoonlijke benadering van de leden staat bij TLN hoog in het 
vaandel. 

Leden 
 
 
 
 

Als lid kiest u uw eigen bestuursleden binnen Transport en Logistiek 
Nederland. Bestuursleden die uw standpunten het beste 
vertegenwoordigen. Er zijn verschillende besturen waar leden hun stem 
kunnen laten horen. Aan de top staat de Algemene Ledenvergadering 
(ALV), waarvoor alle 6500 leden minimaal twee keer per jaar worden 
uitgenodigd. 

Vereniging 
 
 
 
 
 

Als ondernemer heeft u iedere dag duizend en één dingen aan uw hoofd; 
wagenpark, personeel, bedrijfshuisvesting, investeringen, klanten, 
planningen, noem maar op. Ondernemers hoeven elkaar wat dat betreft 
niets uit te leggen. Ze zitten op dezelfde golflengte. Daarom waarderen 
leden het om ongedwongen met collega – ondernemers te praten over 
wat hen ieder dag bezighoudt. TLN biedt ruim gelegenheid om te 
netwerken tijdens allerlei bijeenkomsten. Zo wordt jaarlijks na afloop van 
het landelijke congres – waar politici en kopstukken uit de bedrijfstak over 
een thema discussiëren – een bruisende feestavond georganiseerd. 
Daarnaast kunnen leden deelnemen aan excursies en studiereizen met 
bedrijfsbezoeken aan buitenlandse transportondernemingen.  

Beleidsvoornemens 
 

De beleidsdoelen en –
voornemens van TLN, 
zoals die door het 
Hoofdbestuur en de 
algemene 
Ledenvergadering zijn 
vastgesteld, luiden als 
volgt:  

 
 

Beleidsdoel 1 
Versterking van de bedrijfstakpositie  
Beleidsdoel 2 
Ombuiging van de groei in duurzame richting 
Voornemen 
 1 Zorgdragen voor gezonde marktverhoudingen 
 2 Bevorderen van nationale en internationale samenwerking 
 3 Intensiveren marktanalyse en marketing ter ondersteuning van de 

lobby 
 4 Verhogen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de leden- 

transportondernemers 
 5 Aanbieden van nieuwe logistieke diensten 
 6 Bevorderen invoering en gebruik informatietechnologie 
 7 Uniformeren van arbeidsomstandigheden en voorwaarden 
 8 Verhogen efficiency / verlagen emissies in het wegvervoer 
 9 Mogelijkheden creëren voor international vervoer 
10 Zorgdragen voor verkeersveilig vervoer 
11 Zorgen voor geschikte vestigingslocaties 
12 Bepleiten van betere bereikbaarheid 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 05-01-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

59. VELA 
Organisatie Vereniging van Logistiek Adviseurs - VeLA 
Trefwoord Logistiek management; Vervoer; Brancheorganisaties 
Bezoekadres Vlietweg 17-U 

2266 KA LEIDSCHENDAM 
Telefoon 0031 (0) 70 317 69 83 
Fax 0031 (0) 70 317 60 58 
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E-mail secr@vela.nl 
Internet www.vela.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: F.A.M. Blessing MBA MCIT 
Contactpersoon  
Doelstelling De VeLA zet zich vooral ook in voor ondernemingen en andere 

organisaties die van de diensten van een logistiek adviseur gebruik 
willen maken 

Ledensamenstelling De leden zijn circa 30 vooraanstaande logistieke adviesbureaus, die 
gezamenlijk over circa 400 gespecialiseerde logistieke deskundigen 
beschikken. 

Aanvullende informatie  
Gewijzigd dd-mm-jjjj 07-04-2003 
Gewijzigd door Ted Luns en Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

60. VIB 
Organisatie Vereniging voor Inkoop en Bedrijfslogistiek 
Trefwoord Inkoop, bevoorrading 
Bezoekadres Langemarkstraat 42 

2600 BERCHEM 
BELGIE 

Postadres  
Telefoon 0032 (0)3 286 80 90 
Fax  0032 (0)3 286 80 98 
E-mail vib@bevib.be 
Internet www.bevib.be 
Bestuur/ Directie Voorzitter: G. Lamonte 
Contactpersoon Mevrouw D. Ketels of mevr. Chris Meyer 
Doelstelling Behartigen van professionele belangen van inkopers en logistici  

Platform voor: ontwikkeling, vorming, permanente opleiding en 
samenwerking met internationale verenigingen 
De vereniging streeft haar doelstellingen na door:  
• bijeenkomsten: uitwisseling van kennis en ervaring  
• examens of toetsen voor gecertificeerde getuigschriften  
• de cursusreeks "Professioneel Inkoper": erkende 
• certificatie, conform andere Europese opleidingen  
• nationale, Europese en internationale contacten  
• vakbladen en vakliteratuur  
• de organisatie van opleidingen  
• advies aan jonge inkopers en logistici over praktijkervaring  
• de uitbouw van een netwerk van professionals 

Ledensamenstelling De geïnteresseerden van een aangesloten onderneming hebben 
het recht gratis de maandelijkse ledenvergaderingen bij te wonen. 
Die vinden meestal plaats op donderdagavond. Ze worden 
Verspreid over de 5 Vlaamse provincies. 

Aanvullende informatie De Vereniging werd in 1981 opgericht als Nederlandstalig deel van de in 
1958 gestichte ABCA (Association Belge des Chefs 
d'Approvisionnement) die de inkoopchefs en hun inkopers uit het 
Belgische bedrijfsleven groepeerde. Ook vóór 1981 was er in ABCA een 
Nederlandstalige kern actief. In 2000 werd de naam gewijzigd in ABCAL 
(Association Belge des Cadres d'Achat et de Logistique). 
VIB organiseert een brede waaier van opleidingen 
en is door de Vlaamse regering erkend als "opleidingsverstrekker" 

Tijdschrift/ Nieuwsbrief gratis maandelijkse VIB-Nieuwsbrief nationale en internationale berichten 
met betrekking tot inkoop en bedrijfslogistiek.  
aankondiging van alle VIB-activiteiten  
nieuws over opleiding en certificering  
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gratis abonnementen: Industrial Systems  
ledenreducties in samenspraak met uitgevers van onder andere  
Belgian Business & Industry  
Inkoop & Logistiek  
Inkoopvisie 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 01-01-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

61. VIL 
Organisatie Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) / Flanders Institute for Logistics 
Trefwoord Logistieke dienstverlening;Transport; 
Bezoekadres Jordaenskaai 25 

B-2000 Antwerpen 
België 

Postadres - 
Telefoon +32 (0) 3 229 05 00 
Fax  +32 (0) 3 229 05 10 
E-mail info@vil.be 
Internet www.vil.be 
Bestuur/ Directie Algemeen Directeur: A. van Breedam 
Contactpersoon Office Manager Eva van Marcke 
Missie/ Doelstelling Om haar missie te realiseren stelt het VIL zich in hoofdzaken drie 

belangrijke doelen: 
• het prestatievermogen en de competitiviteit van de bedrijven uit de 

Vlaamse logistiek helpen verbeteren;  
• Vlaanderen als toegangspoort voor Europa ("Gateway for Europe") 

uitbouwen;  
• het uitbouwen van een (internationaal) netwerk rond het VIL 

Historie Het VIL ging in mei 2003 van start, als een initiatief van enkele logistieke 
dienstverleners met de financiële steun van de Vlaamse overheid, op 
voorstel van Minister Dirk Van Mechelen. Het vult meteen een leemte. 

Ledensamenstelling 
Organisatievorm 

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek is een vereniging zonder 
winstoogmerk (VZW) met statutaire en toegetreden leden. De Algemene 
Vergadering waakt over de visie, missie en waarden van het VIL en 
evalueert minstens eenmaal per jaar de werkzaamheden van het VIL. 
Het VIL beschikt over een Raad van Bestuur die is bemand met 
deskundigen en vertegenwoordigers uit de drie geledingen van de 
logistiek in Vlaanderen, met name de logistieke bedrijven, de 
kenniscentra en de overheid. Zij staan er borg voor dat het instituut 
concreet werk maakt van de reële vraagstukken waarvoor de branche op 
korte of op langere termijn oplossingen nodig heeft. 

Openingstijden: Geen informatie 
Aanvullende informatie Vlaanderen neemt een prominente plaats in het Europese logistieke 

gebeuren in. Die positie dankt de regio aan zijn centrale ligging, de dichte 
en multimodale transportinfrastructuur en zijn goed opgeleide, meertalige 
en productieve werknemers. Buitenlandse investeerders, die kunnen 
rekenen op een stevig uitgebouwde dienstverlening, zien Vlaanderen dan 
ook als een ideale vestigingsplaats voor een Europees 
distributiecentrum. De Vlaamse logistiek zou echter nog meer kunnen 
bieden. 

Tijdschrift/ Nieuwsbrief Geen eigen tijdschrift 
Gewijzigd dd-mm-jjjj 01-03-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 
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62. VKL 
Organisatie Vereniging voor Klantordergestuurde Logistiek 
Trefwoord Klantenorder, Logistiek, productiebedrijven 
Bezoekadres De Run 1150 

5503 LA VELDHOVEN 
Postadres De Run 1150 

5503 LA VELDHOVEN 
Telefoon 0031 (0) 40 230 93 03 
Fax  0031 (0) 40 230 93 11 
Bestuur/ Directie  
Contactpersoon  
E-mail vkl@ipl.nl 
Internet http://www.vklweb.nl 

De agenda op de website liep op 1 januari 2004 minstens vier maanden 
achter de feiten aan. 

Doelstelling De VKL brengt verschillende disciplines samen. Productiebedrijven, 
wetenschappers, adviseurs en softwareleveranciers komen via de 
Vereniging tot gemeenschappelijke kennisbundeling en -ontwikkeling op 
het gebied van klantordergestuurde logistiek. Het is een 
ontmoetingsplaats voor productiebedrijven om kennis, werkwijze en 
ervaring te ontwikkelen en uit te wisselen. Daarnaast biedt de Vereniging 
aan softwareleveranciers en adviseurs mogelijkheden om inzicht te 
verkrijgen in problematiek en wensen uit de markt. Bovendien fungeert 
de VKL als initiator van gezamenlijke projecten door leden. 

Ledensamenstelling De Vereniging richt zich op beleidsmedewerkers en managers bij 
klantordergestuurde productiebedrijven, die de logistieke prestatie van 
hun bedrijf structureel willen verbeteren en openstaan voor discussie 
hierover met collega-bedrijven. Daarbij kan worden gedacht aan 
directies, productiemanagers, hoofden bedrijfsbureau, projectleiders, 
automatiseringsmanagers. De Vereniging is ook bestemd voor software-
leveranciers, adviseurs en wetenschappers die diensten verlenen aan 
klantordergestuurde productiebedrijven. Volgens de website zijn er 62 
bedrijven en organisatie lid. 

Aanvullende informatie: Het VKL-bestuur heeft tot taak de door de commissies en hun 
werkgroepen uitgewerkte thema's te consolideren en de verspreiding van 
deze kennis te organiseren. Dit gebeurt voornamelijk via plenaire 
ledenvergaderingen, rapporten, workshops, seminars, congressen, 
onderwijs en via de driemaandelijks verschijnende VKL-nieuwsbrief 
"Nieuwsflits". 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 01-01-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

63. VLM 
Organisatie Vereniging Logistiek Management 
Trefwoord Logistiek Management, Supply Chain Management, Opleidingen 
Bezoekadres Softwareweg 4 

3821 BP AMERSFOORT 
Postadres  
Telefoon 0031 (0) 33 45 45 969 
Fax 0031 (0) 33 45 72 423 
E-mail info@vlmnet.nl 
Internet www.vlmnet.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: Prof. Dr. H.B. Roos 

Directeur: R.J. Hagen 
Contactpersoon Hessel Visser 
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Doelstelling Het bevorderen van de professionele ontwikkeling van (aankomende) 
logistici door het aanbieden van een netwerk en het uitwisselen van 
kennis en ervaringen. 

Doelgroep 
Ledensamenstelling 

De vLm wil hét Nederlandse netwerk op logistiek gebied zijn. Als platform 
voor haar leden enerzijds, als dienstenaanbieder voor niet-leden 
anderzijds. In beide gevallen zal de vLm altijd het belang van 
hoogwaardige logistiek benadrukken. De vLm is er voor logistici, voor 
studenten en voor hen die vanuit een ander vakgebied meer willen weten 
over logistiek. Daarnaast onderneemt de vLm nieuwe initiatieven op dit 
vakgebied, al dan niet in samenwerking met anderen. 

Aanvullende informatie In 1973 richtten vijftig logistiek deskundigen de Nederlandse Vereniging 
voor Logistiek Management (NEVEM) op. Het doel was om door grotere 
logistieke kennis de Nederlandse concurrentiepositie te versterken. In 
1990 werd de naam gewijzigd in: vereniging Logistiek management 
(vLm). De naam NEVEM werd gekoppeld aan het opleidingsinstituut van 
de vLm, dat tot eind 1998 de naam NEVEM Activiteiten droeg en 
sindsdien als vLm Logistiek college de vLm-opleidingen verzorgt. 
Nieuwsbrieven per maand zijn te vinden op: 
http://www.vlmnet.nl 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 07-04-2003 
Gewijzigd door Ted Luns en Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

64. VLO 
Organisatie Vereniging Logistiek Ontwerpers 
Trefwoord Ontwerpersopleiding Logistieke besturingssystemen 
Bezoekadres Stan Ackermans Instituut,  

Paviljoen L1 EINDHOVEN 
Postadres Postbus 513 

5600 MB EINDHOVEN 
Telefoon 0031 (0) 40 247 44 04 
Fax 0031 (0) 40 246 20 83 
E-mail vlo@tm.tue.nl 
Internet http://www.tue.nl/vlo/ 
Bestuur/ Directie Voorzitter: mw. Ir. W. van Dijk 
Contactpersoon De heer F.Kuipers 
Doelstelling De VLO richt zich op: 

• Bevordering van kennisoverdracht in ruime zin  
• Profilering van het vakgebied logistiek ontwerpen  
• Bevordering van de contacten tussen haar leden  
• Profilering van de ontwerpersopleiding "Logistieke 

Besturingssystemen" 
Aanvullende informatie De VLO fungeert als intermediair tussen bedrijven en personen binnen 

de logistiek. De VLO vormt de spil in een netwerk van contacten. 
Bovendien streeft de VLO er naar het vakgebied Logistiek Ontwerpen 
meer bekendheid te geven. En volgt de VLO de ontwikkelingen op 
logistiek gebied op de voet. Kennis, ervaring en contacten staan centraal 
bij de VLO. Voortgekomen uit de ontwerpersopleiding Logistieke 
Besturingssystemen blijft de VLO nauw betrokken bij deze opleiding. De 
VLO slaat een brug tussen de opleiding en het bedrijfsleven. En zorgt dat 
beide op elkaar afgestemd blijven. De VLO brengt op deze manier een 
vruchtbare wisselwerking tot stand. 
Voor meer informatie over deze ontwerpersopleiding: 
International Program in Logistics Management Systems  
Postgraduate Education www.logistics.tue.nl 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 08-01-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 
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Terug naar inhoudsopgave 

65. VNC/VRC 
Organisatie Vereniging Nederlandse Cargadoren  

(Verdere informatie is over Vereniging Rotterdamse Cargadoren = VRC) 
Trefwoord Cargadoor; Shipbroker. 
Bezoekadres Seattleweg 7, Gebouw 3, Havennummer 2801 

3195 ND ROTTERDAM-PERNIS 
Postadres Postbus 54200 

3008 JE ROTTERDAM 
Telefoon 0031 (0) 10 40 20 397 
Fax  0031 (0) 10 40 46 829 
E-mail vrc@shipagents.nl 
Internet http://www.shipagents.nl 
Doelstelling The principal aim of VRC is to monitor the ships' agents interests in every 

respect. Much attention is paid to keeping the port of Rotterdam attractive 
for ships and cargoes. In other words a fair balance between price and 
quality. 

Ledensamenstelling The current membership of the association comprises more than one 
hundred ship's agency companies in the Rotterdam port area. Covering 
both independent agencies and owner' offices. They are active as liner- 
and/or tramp-agents. 
The shipping companies using the Rotterdam harbours and the 
shipbrokers and agents who are their local representatives have a vital 
role to play in the global freight market. 

Aanvullende informatie VRC (Vereniging van Rotterdamse Cargadoors = Association of 
Rotterdam Shipbrokers and Agents) was formed in 1969. However the 
history of United Shipbrokers and Agents in Rotterdam dates back to 
1889. On behalf of its members VRC deals with subjects as : 
• Harbour dues and operational matters 
• Customs issues  
• Pilotage  
• Education  
• Information and communication technology  
• Short sea / feeder  
• Sailing List 
Member of: 
• VNC (Verenigde Nederlandse Cargadoors=United Dutch Ships' 

Agents and Brokers);  
• ECASBA (European Community Association of Ship Brokers and 

Agents);  
• FONASBA (Federation of National Associations of Ship Brokers and 

Agents);  
• The Federation of SVZ. 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 09-04-2003 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

66. VOA 
Organisatie Vereniging voor Bedrijfskunde; Platform voor operationeel management 
Trefwoord Bedrijfskunde; Operationeel Management; Operationele Logistiek 
Bezoekadres Pelmolenlaan 18A 

3447 GW WOERDEN 
Postadres Postbus 480 

3440 AL WOERDEN 
Telefoon 0031 (0) 348 41 45 66 
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Fax  0031 (0) 348 41 49 44 
E-mail secretariaat@bedrijfskunde-voa.nl 
Internet www.bedrijfskunde-voa.nl 
Bestuur/ Directie Voorzitter: J. Toering 
Contactpersoon Onbekend 
Doelstelling VOA wil een informatie-communicatienetwerk zijn. Dit betekent 

uitwisseling van kennis op velerlei manier, ontmoetingsplaats voor leden 
en belangstellenden, vraagbaak en kennismakelaar. VOA stelt zich op 
als de belangenbehartiger van de operationeel manager en van het 
steeds veranderende vakgebied operationeel management. 

Historie VOA werd opgericht op 21 november 1951 onder de naam "Vereniging 
van Ontwikkeling Arbeidstechniek" als een sectie binnen het NIVE. Begin 
jaren zeventig ging men zich meer richten op andere disciplines uit het 
uitdijende verzamelvakgebied bedrijfskunde. Recent heeft men zich 
beperkt tot het werkingsgebied van het operationeel management. 

Ledensamenstelling 
Organisatievorm 

De VOA-leden zijn afkomstig uit een breed scala van sectoren, variërend 
van Industrie tot Bank-en verzekeringswezen. Er is plaats voor studenten 
zowel als afgestudeerden, voor toepassers van bedrijfskunde zowel als 
adviseurs in het vak, voor managers zowel als wetenschappers. 

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00-17.00 uur 
Aanvullende informatie Op dit moment zijn de vakgroepen Kwaliteitszorg en Kostprijscalculatie 

actief. De vakgroep Logistiek en Industrial Engineering zijn in opbouw 
Contactpersoon voor de vakgroep logistiek: 
Charles Voncken (vakgroep logistiek): (073) 657 70 62 
VOA secretariaat: (0348) 41 45 66 / secretariaat@bedrijfskunde-voa.nl 

Tijdschrift / Nieuwsbrief Begin 1996 verscheen het eerste nummer van BK Visie: het 
bedrijfskundig vakblad van VOA. Medio 2003 heeft VOA besloten om 
geen BK Visie meer uit te geven.  
Daarvoor in de plaats vindt u op de website iedere maand een aantal 
geselecteerde publicaties, voorzien van een samenvatting. Tevens zijn 
alle publicaties die in de BK Visies van 1996 tot heden zijn verschenen in 
een archief geplaatst. Dit arcief is via een wachtwoord beveiligd. 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 08-02-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

67. VOLKLu 
Organisatie Vereniging van Officieren Logistiek van de Koninklijke Luchtmacht 
Trefwoord Luchtmacht; 
Bezoekadres Zie contactpersoon 
Postadres Zie contactpersoon 
Telefoon Zie contactpersoon 
Fax  Nvt 
E-mail Zie contactpersoon 
Internet http://home.wanadoo.nl/jdonders/VerMatOffKlu/ 
Contactpersoon Secretariaat: 

E.Janssen 
Pionier 21 
5409 BE ODILIAPEEL 
Telfoon: 0031 (0) 413-274650 
E-mail: erikjanssen@hetnet.nl 

Doelstelling Het doel van de vereniging is het verschaffen van educatieve- en/of 
vakgerichte informatie aan haar leden en het bevorderen van de 
saamhorigheid. 

Historie De Vereniging van Officieren Logistiek van de Koninklijke Luchtmacht is 
opgericht op 27 mei 1983 en officieel erkend door de Bevelhebber der 
Luchtstrijdkrachten.  



De gegevens zijn afkomstig uit diverse bronnen. Overname met bronvermelding toegestaan  49

Ledensamenstelling 
Organisatievorm 

Het lidmaatschap staat open voor de in actieve- en niet meer in actieve 
dienst zijnde officier van de KLu aan wie de functie van Materieelofficier 
of Officier Logistiek is of was toegekend 
De Vereniging mag zich verheugen in een grote belangstelling en telt - 
verdeeld over vrijwel alle officiersrangen - thans (juni 2002) 200 leden. 
Hiervan is 56 % actief dienend en derhalve 44 % niet meer in actieve 
dienst. 

Aanvullende informatie - 
Tijdschrift / Nieuwsbrief - 
Gewijzigd dd-mm-jjjj 19-01-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 

68. VPT 
Organisatie Vereniging voor ProduktieTechniek 
Trefwoord Productie; 
Bezoekadres Parallelweg 30 

5223 AL ’s-HERTOGENBOSCH 
Postadres Postbus 70577 

5201 CZ’s-HERTOGENBOSCH 
Telefoon 0031 (0) 73 644 64 00 
Fax  0031 (0) 73 644 19 49 
E-mail vpt@bureausprint.org 
Internet www.vptnl.net/new/index.html 
Contactpersoon - 
Doelstelling De Vereniging voor Produktietechniek is een technologisch kennisforum. 

Zo willen we op een maatschappelijk verantwoorde wijze technologie en 
kennisuitwisseling samenbrengen. Dit gebeurt door de communicatie 
tussen leden te ondersteunen en te stimuleren. De meeste leden van de 
VPT komen uit België en Nederland. 
• Ontwikkeling en verspreiding van kennis op het vakgebied;  
• Bevordering van contacten en samenwerking tussen bedrijven en 

personen die in het vakgebied werken;  
• De erkenning dat het vakgebied strategisch belangrijk is voor de 

economie. 
Historie  
Ledensamenstelling 
Organisatievorm 

 

Openingstijden:  
Aanvullende informatie Bovendien werken we nauw samen met de Bond voor Materialenkennis. 

Via de driehoek ontwerpen – materialen – produceren streven we naar 
aansluiting op de markt en dus op de actualiteit. 
De VPT is onderverdeeld in 8 vakgroepen: 
• Productcreatie  
• Engineering tools  
• Plastische bewerkingen  
• Fysisch-chemische bewerkingen  
• Mechatronica  
• Verspanende productiesystemen  
• Productiestrategie  
• Montage- en verbindingstechnieken 

Tijdschrift / Nieuwsbrief De doelstellingen worden nagestreefd door de organisatie van activiteiten 
en het frequent uitgeven van het VPT-bulletin. 

Gewijzigd dd-mm-jjjj 08-02-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 
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69. VSL 
Organisatie Vereniging van Stelling Leveranciers 
Trefwoord Leverancier; Magazijn; Material Handling; Stellingen; 
Bezoekadres Boerhavelaan 40 

ZOETERMEER 
Postadres Postbus 190 

2700 AD ZOETERMEER  
Telefoon 0031 (0) 79 353 11 00 
Fax  0031 (0) 79 353 13 65 
E-mail vsl@fme.nl 
Internet NVT 
Bestuur/ Directie  
Contactpersoon Sectormanager: A.J. Koole Telefoon: 0031 (0) 79 3531267  
Doelstelling De VSL behartigt de algemene belangen van haar leden en maakt zich 

sterk voor een professionele, gezonde branche die haar voortrekkersrol 
in internationaal verband mede zal blijven vervullen. Zij doet dat in de 
breedste zin van het woord en heeft zich daarbij onder meer de volgende 
taken gesteld: 
• Verzamelen van marktinformatie 
• Promotie van het vakgebied 
• Uniforme leveringsvoorwaarden 
• Montagevoorschriften 
• Onderhoudscontracten 
• Beursactiviteiten 
• ARBO-wetgeving 
• Onderhouden van nationale en internationale contacten 
• Normalisatiewerkzaamheden 

Ledensamenstelling 
Organisatievorm 

Aantal leden: 11 
 

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00-17.00 uur 
Aanvullende informatie Werkgebied: Magazijn- en archiefstellingen 
Tijdschrift / Nieuwsbrief NVT 
Gewijzigd dd-mm-jjjj 19-01-2004 
Gewijzigd door Hessel Visser 

Terug naar inhoudsopgave 
 
De volgende organisaties kunnen misschien nog opgenomen worden: 
Novem www.novem.nl 
Mikrocentrum www.mikrocentrum.nl 
Bond voor materialenkennis www.materialenkennis.nl 
Vereniging Golfkarton www.golfkarton.org 
Federatie Oudpapierindustrie www.fnoi.nl/0_frame.htm 
Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken www.vnp-online.nl 
Kenniscentrum Papier en Karton www.kcpk.nl 
Nederlandse fabrikanten van kartonnages en flexibele verpakkingen www.kartoflex.nl 
European Carton Makers Association www.ecma.org 
 
 
  
   
 

70. Logistieke tijdschriften 
 
Hier vindt u alle Nederlandse Vakbladen: http://www.missmag.nl/ 
 

1. APICS-magazine  
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 Zie ook APICS 
2. Auto en transportwereld 
3. Automatisering Gids 
4. Business in Logistics 
5. Business in Transport 

  
6. Business Logistics 
7. De Binnenvaartkrant 
8. EVO Logistiek 
9. EVO Magazine 
10. Eyefortransport 
11. Facility Management Magazine 
12. Facto 
13. Heftig is het blad voor chauffeurs van hef- en magazijntrucks. Zij vinden hierin alles wat te maken heeft 

met het werken met mobiel intern transportmiddelen.  
14. Inscope Magazine 
15. Inskoop 
16. ITlogistiek is het vakblad volop informatie over ontwikkelingen op het gebied van Supply Chain-software, 

ERP en e-procurement en WMS. Met veel praktijkvoorbeelden over de softwaretoepassingen voor het 
productie- en distributiemanagement. ITlogistiek verschijnt elf keer per jaar met een gedetailleerd 
overzicht van bedrijven die 'live' zijn gegaan met vermelding van het pakket, softwareleverancier en 
implementatiemanager.  

17. Link 
18. Logistics Europe 
19. Logistiek actueel 
20. Logistiekkrant 
21. Main Port News 
22. Nederlands Vervoer 
23. Nieuwsblad Transport 
24. Packaging buyer 
25. Pakblad 
www.zibb.nl/transport/indebladen_zoom.asp?artnr=722143&knooppunt=23 
26. Pakprofiel per heden: Verpakkingskrant 
27. Port of Rotterdam Magazine 
28. Schuttevaer www.schuttevaer.nl 
29. SCT Transportzaken 
30. Tijdschrift voor Inkoop en Logistiek (I&L) 

www.ienl.nl 
31. Transport en Logistiek 
32. Transport + opslag 
33. Transportecho 
34. Transportvisie 
35. TTM Truck en transportmanagement 
36. Truck & Business 
37. Truckstar 
38. Verpakkingsmanagement 
39. Warehousing 
40. Warehouse & Logistics 
41. Wereldverkenning www.wereldverkenning.nl 

 
Zie ook bij Reed: http://www.portfoliosales.reedbusiness.nl/main/adressen/BedrijfTitels.asp 
 
Terug naar inhoudsopgave 
 
TOP5 bereik logistieke bladen volgens Warehousing op 100 respondenten: 
Warehousing   93,1% 
Transport & Opslag   81,4% 
EVO Logistiek   77,5% 
Logistiek Krant   68,6% 
Inkoop & Logistiek   37,3% 
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Belgische bladen: 
 

 
 

 
 

\ 
 

 
 

 

71. Logistieke Links: 
Hieronder worden een aantal logistieke links weergegeven met de uitleg 
 
http://logistiek.pagina.nl 
Dit betreft een dochterpagina van de bekende startpagina 
 
www.mymanager.nl/Logistiek/ 
Deze site geeft via trefwoorden een groot aantal mogelijke sites weer. 
 
http://logistiek.verzamelgids.nl/ 
Aantal links: 284 Aantal rubrieken: 18 
 
www.vil.be/nl/hyperlinks.htm 
Serie met interessante hyperlinks naar diverse logistieke organisaties en begrippenlijsten 
 
www.europa.eu.int/comm/transport/index_nl.html 
Site van de Europese Commissie 
 
www.ponl.com/topic/home_page/language_en/about_us/useful_information/a-z_of_shipping_terms 
Een enorm interessante site met de verklaring van logistieke begrippen in het Engels. 
 
www.logistiek.nl 
Logistiek.nl is een allesomvattende site op het gebied van logistiek. De site heeft als belangrijkste 
pijlers de logistieke bladen LogisitiekKrant, ITlogistiek en Transport+Opslag. Dagelijks verschijnt het 
laatste logistieke nieuws op de homepage, en ied 
 
Terug naar inhoudsopgave 


