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De huidige markt 
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De SamenMarkt® 

3/14 



De ontwikkeling van onze groentenmarkt 
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Het economische succes van onze tuinbouw 

2005 

marktinnovatie 
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Voorbeeldproject: binnenvaart extrapolatie 
voor de komende 20 jaar 

§  Simulatieproject ALTERNATIEVE TOEKOMST 

§  Op basis van ‘Agent based modelling’ 

§  Simulatie op container niveau (enkele miljoenen per jaar) 

§  Simulatietijd: 1-2 minuten per jaar 

Object	  model	  
and	  scenario	  
model	  of	  the	  
IDVV	  simula7on	  
experiments	  
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Voorbeeldproject: Simulatie 
In	  dit	  model	  
kan	  	  ieder	  
individueel	  schip	  
gevolgd	  worden.	  
	  
Rode	  schepen	  
zijn	  virtueel.	  
	  
Blauwe	  schepen	  
zijn	  van	  de	  eigen	  
spelers	  
	  
Hoe	  donkerder	  
hoe	  groter	  de	  
capaciteit	  van	  
het	  schip.	  
	  
Er	  kan	  
ingezoomd	  
worden	  en	  de	  
vaarsnelheid	  is	  
variabel	  
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Opzet: interactieve sessies met meer 
dan 90 experts uit de sector 

De	  sessies	  vonden	  
plaats	  als	  
groepsdiscussie	  met	  
meerdere	  
deelnemers,	  
inclusief	  
concurrenten,	  uit	  de	  
complexe	  transport	  
keten.	  
	  
ToekomsCge	  
scenario’s	  werden	  
ontworpen,	  
gesimuleerd	  en	  
geanalyseerd	  door	  
deze	  groepen	  samen	  
met	  een	  specialist	  
die	  hielp	  met	  de	  
input	  en	  de	  analyse.	  	  
	  
Deze	  opzet	  bleek	  erg	  
effecCef	  te	  zijn	  voor	  
een	  gedegen	  
ketenanalyse.	  
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Wat zijn de mogelijkheden? 

§ Een gelijksoortige simulatie kan voor de tuinbouw 
gemaakt worden: SamenMarkt® 

§ Daarmee kunnen strategieën in het internationale 
speelveld onderzocht worden 

§ Toekomstige businessmodellen ontwerpen en 
evalueren 

Photos:	  supply	  chain	  game	  of	  www.gscg.org	  
and	  game	  play	  at	  University	  of	  Maryland	  
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Wat zijn de verwachtingen? 

1.  Een tool waarmee bedrijven de consequenties van hun 
handelen en van hun strategieën kunnen ervaren 

2.  Een tool waarmee bedrijven kunnen experimenteren 
met alternatieve strategieën in uiteenlopende 
scenario’s 

3.  Een onderwijstool waarmee de ondernemers van de 
toekomst kunnen worden opgeleid 
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Wat zijn de beperkingen? 

1.  In eerste instantie afbakening tot de ronde trostomaat 
2.  Daarna uitbreiden tot potplanten 
3.  Om het project succesvol te laten zijn is tijd en 

informatie vanuit het bedrijfsleven nodig 
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Wat is er nu? 

1.  Interviews over de handelsstrategie in de tomatenketen 
(vertrouwelijk) 

2.  Een eerste simulatie op basis van deze gegevens, 
straks een demonstratie 

3.  Financiering vanuit SIA-Raak en bijdragen (in-kind) van 
12 bedrijven en drie kennisinstellingen 
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Wat is er nu? 

4.  Een website www.SamenMarkt.nl voor algemene 
informatie en een beschermde omgeving voor leden 

5.  Een Twitter account @SamenMarkt en #SamenMarkt 
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   Doe   mee!   

Olaf@Samenmarkt.nl of 06-53966415 
	  

Mail me: 
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