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Deeleconomie: 
De gezamenlijke consumptie die ontstaat door 
het delen, uitwisselen en verhuren van middelen 
zonder deze te bezitten. 
(Lessig, 2008)

DHL (2017): “The Sharing Economy is potentially the 
disruptive development Logistics needs”

Onderzoeksprogramma Deeleconomie in logistiek



• Inzet deeleconomieconcepten
• Stedelijke vrachttransportthema’s 

• Stadslogistiek
• Bouwlogistiek
• Warehousing 
• Gezondheidszorg
• Servicelogistiek

• Doel: Duurzaamheid, kwaliteit van dienstverlening en efficiëntie verbeteren 

Onderzoeksprogramma Deeleconomie in logistiek



Drijfveren anders organiseren bouwlogistiek

Obv interviews, enquete, observaties en literatuur (TNO 2018, 2020; Topsector logistiek, 2017)

• Enorme woningbouwopgave
• Ruim 900.000 woningen

• Gecombineerd met enorme 
onderhoudsopgave RWS

• Stikstofproblematiek

• Klimaatakkoord
• 2025: Zero-emissie stadslogistiek 
• 2030: Zero-emissie bouwverkeer en 

mobiele werktuigen

Resource Overcapaciteit Potentieel van delen

Bouwvakkers ∙ 40% productiviteit ∙ Tot 40% productiviteitsverbetering 
op de bouwplaats

Bouwbus ∙ Beladingsgraad gem. 35%
∙ Vervoer van- en naar 

bouwplaats
∙ Stilstand gem. 8 uur per dag

∙ 30% bouwvakkers niet afhankelijk 
van bouwbus

∙ 25% reductiepotentieel in 
stadslogistieke bewegingen

Vrachtwagen ∙ Beladingsgraad bij vertrek 
75-100%

∙ Beladingsgraad na lossen 
0-50%

∙ 25% reductiepotentieel in 
stadslogistieke bewegingen in 
afbouwfase

∙ Beladingsgraad 75-90%, voor 
ritten tussen ontkoppelpunt en 
bouwplaats



Onderzoek Deeleconomie in bouwlogistiek
• Doel:

• Reductie vervoersbewegingen
• Daardoor minder congestie, 

minder uitstoot, verhogen 
veiligheid, verlaging kosten

• Dus een leefbaardere en 
bereikbaardere stad

• Beter benutten capaciteiten
• Bundelen/ combineren van ritten 
• Nieuwe logistieke concepten
• Mensen, materiaal en materieel
• Vooral MKB bedrijven in de keten



Deeleconomie: bekende voorbeelden

Voorwaarden:  
Deelplatform inclusief app waar vraag en aanbod bij elkaar komen, Track-and-tracefunctie, een 
customerservicedienst, Transparant aansprakelijkheids- en verzekeringsbeleid, vooraf heldere 
vergoedingen die online voldaan kunnen worden.



• Op basis van interviews en kennissessies
• … Maar niemand staat echt op

=> Simulatie ontwikkeld

Meest kansrijke deeleconomie concepten bouwlogistiek



• Meest relevante deeleconomie oplossingen
• Reële cijfers
• Mensen, materiaal en materieel stromen
• Criteria: kosten, tijd, flexibiliteit, productiviteit en emissies
• Operationele partijen in de keten, incl. gemeente

Simulatie ontwikkelvraag



Combinaties van deeleconomie oplossingen



Een indicatie van achterliggende data en berekeningen

Bron data

Activity based costing



• Gemeente
• Bouwers
• Transporteurs
• Toeleveranciers

Simulatie naar partijen in de keten



Kostenverdeling tussen de partijen

• Cost sharing
• Prijsonderhandeling voor planbaarheid

• Materiaal en transport



• Beter benutten capaciteiten
• Bundelen/ combineren van ritten 
• Nieuwe logistieke concepten
• Mensen, materiaal en materieel

• Binnen thema stadslogistiek (LiLS)
• Doorontwikkelen van de simulatie naar een game
• Whitelabel concepten (stadslogistiek)
• Bundelopties bouwbusjes
• Gebiedscoördinatie

Onderzoeksprogramma HR op bouwlogistiek



Bundelopties bouwbusjes



• 1 week gemeten, van 6:30-17:30
• Feyenoord
• Katendrecht
• Cooltower omgeving

Benutting van bouwbusjes
Ma. Di. Wo. Do. Vrij.

Gem. verblijfsduur (uur) 3,4 2,7 3 3,1 2,4

Vracht 
(meting, 
observatie & 
interviews)

Personeel
(steekproef 
1274 busjes)

Gem. bezetting 35% 52,2%



Metingen bouwbusjes, voorbeeld Katendrecht



Gebiedscoördinatie

• In gebieden in Rotterdam is er een grote 
herontwikkelingsvraag

• Dit zorgt voor heel veel verkeer van en 
naar de locatie

• Als er niets gebeurt loopt de binnenstad 
vast

• Dus voor de gebieden moet een 
oplossing gevonden worden

• Hieraan werkt Gemeente Rotterdam
• Onder andere middels 

uitvoeringsprogramma’s Logistiek 010,
• De vraag gaat verder dan alleen ZE 

zones en ZE vervoer



• Simulatie omzetten tot game
• Bundelopties bouwbus
• White label hub en truck

• Minor onderzoeken
• Afstudeervraagstukken

Call to action
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