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 1.1 Waarom is beleid voeren nodig? 

Onder beleid voeren wordt verstaan:

Het nadenken en op papier zetten van de mogelijke toekomst van bedrijven.

Beleidstaken in bedrijven zijn gericht op de mogelijke toekomst, bijvoorbeeld de komende 
drie tot vijf jaar. 

Managers kunnen zich niet alleen bezighouden met de zichtbare zaken van alledag.  
Ze zullen ook aandacht moeten besteden aan hun ‘onzichtbare toekomst’. Daarom hier 
een korte kennismaking over de noodzaak van een bedrijfsbeleid.

Er zal nagedacht moeten worden en zullen er voorbereidingen moeten worden getroffen 
met betrekking tot hoe het bedrijf over een langere termijn zal functioneren. 

Een goede logistieke manager durft vooruit te kijken. Daarbij kan hij zich de volgende 
vragen stellen (vraagstelling is afhankelijk van de positie en de grootte van het bedrijf):

• Willen we meer omzet en/of klanten, dus groter worden of hetzelfde blijven?
• Willen we samenwerken of gebruik maken van samenwerkingsvormen?
• Willen we ander of nieuwer rijdend materiaal aan gaan schaffen?
• Willen we dezelfde of een ander soort ladingen blijven vervoeren?
• Willen we als transportbedrijf ook logistieke dienstverlening aanbieden?
• Willen we meer met moderne apparatuur gaan werken?
• Willen we nieuw personeel aantrekken?
• Hoe gaan we de uitbreiding en plannen betalen?

Zoals je ziet heeft beleid te maken met wat managers graag in de toekomst met hun 
bedrijf willen.

1 Oriëntatie op beleid
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Een bekende vervoerder heeft ooit gezegd, dat beleid maken bestaat uit je wensen op 
papier zetten. Beleidstaken worden meestal door ondernemers of directeuren uitgevoerd.
In kleinere bedrijven wordt vaak weinig tot geen aandacht besteed aan beleid. Dat heeft 
verschillende oorzaken: men heeft er geen tijd voor of mist de ervaring. Men speelt pas 
in op de veranderingen als dit noodzakelijk is.

Managers en kleine ondernemers kunnen niet meer afwachten wat er zich op de vervoers-
markt afspeelt. Managers moeten kunnen inspelen op de veranderende wensen van hun 
klanten. 
Er is tegenwoordig wel een probleem met het plannen op langere termijn. Markten veran-
deren tegenwoordig snel. Daarbij komt dat bedrijven markten niet of nauwelijks meer 
kunnen beïnvloeden. 

Het management moet kunnen omgaan met de volgende feiten:
• De telkens veranderende regels van de overheid;
• Markten worden door het internet steeds transparanter: 

 - Een consument kan over de gehele wereld ‘surfen’ en kopen; 
 - Bedrijven kunnen gemakkelijker informatie uitwisselen.

• Klanten, leveranciers en instanties vragen meer schriftelijke of digitale informatie: 
 - Klanten vragen documentatie over zorgsystemen;
 - Accountants vragen financiële plannen;
 - Kamers van Koophandel vragen jaarverslagen en jaarplannen;
 - Kredietverlenende banken vragen bedrijfs- en investeringsplannen.

Kortom, factoren waarop de plannen telkens aangepast moeten worden. Je kan weliswaar 
een beleid uitzetten, maar dit zal ieder jaar geëvalueerd moeten worden.

 1.2 Beleid voeren is een kerntaak van managers

In elke vorm van het managen van logistieke bedrijven kun je vier kernactiviteiten 
herkennen: 

1. Het ontwikkelen van beleid en/of visie;
2. Het organiseren van de werkzaamheden;
3. Het controleren van de werkzaamheden;
4. Het informeren van externe relaties (leveranciers, klanten beroepsvervoerder 

enzovoorts) en het personeel.
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In grotere logistieke organisaties worden de doelen en toekomstige activiteiten vast-
gesteld in afdelings- en ondernemersplannen. Die plannen kunnen bestaan uit het 
kiezen of bijstellen van de bedrijfsformule:

• Gaat het transportbedrijf bijvoorbeeld ook koeriersdiensten aanbieden?
• Gaat het handelsbedrijf ook goederen produceren?
• Worden markten in andere landen benaderd?

Al deze keuzes hebben invloed op het volgende:
• Het maken van een marketingplan;
• Het plannen van activiteiten;
• Het investeren in gebouwen en bedrijfsmiddelen;
• Het stellen van prioriteiten tussen acties en het beslissen over toekomstige activiteiten; 
• Het opstellen van plannen voor bekostiging van de plannen;
• Het opstellen van de servicegraad/kwaliteitsdoelen naar klanten.

In grotere bedrijven is het van wezenlijk belang dat ook medewerkers weten welke richting 
de directie in de toekomst op wil. 
In veel kleinere bedrijven hebben managers hun visie en hun beleid alleen in hun hoofd. 
Ze zijn vaak bezig met het denken aan de toekomst. Alleen nemen ze er vaak geen tijd 
voor hun plannen of beleid op papier te zetten.
Het op papier zetten hoeft niet in uitgebreide rapporten. Maak je beleid in een PowerPoint 
van maximaal 15 pagina’s duidelijk: dat dwingt je tot het SMART maken van je plannen.

Vaak hebben personeelsleden hele goede ideeën welke kant een bedrijf op moet.  
Het betrekken van het personeel bij het vormen van ideeën en uiteindelijk het beleid is 
heel belangrijk. Medewerkers voelen zich dan betrokken bij het bedrijf. Het is alleen wel 
zo dat de directie bij het ontwikkelen van het beleid duidelijke keuzes moet maken, zij 
kunnen het nooit iedereen naar de zin maken.

 1.3 Beleid maken is inspelen op verwachte veranderingen 

Bedrijven moeten zoveel mogelijk inspelen op veranderingen, dus nadenken over de 
toekomst. Vaak gaat het dan om situaties die buiten het bedrijf gebeuren. Wij hebben dit 
reeds eerder genoemd; het management zal daar meer en meer rekening mee moeten 
houden. En dus ook het beleid/visie voor de langere termijn telkens moeten bijstellen.
 
Er kunnen zich nieuwe uitdagende situaties voordoen, zoals:

• Ingrijpen van de overheid, zoals accijnsverhogingen of het aanscherpen van rijtijden;
• Nieuwe klanten, die uitdagende offertes aanvragen voor meerjarencontracten;
• Het ontstaan van nieuwe servicetrends in de markt van de verladers, bijvoorbeeld 

het invoeren van kortere levertijden en het aanhouden van kleinere voorraden;
• Het op de markt komen van kostenbesparende technische hulpmiddelen; 
• Het op de markt komen van nieuwe informatiesystemen.
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