Rotterdam, 16 december 2016

Digitale gastvrijheid in havens
Tijdens het NVB-congres op 7 oktober 2016 riep Ries Bode, voorzitter van Bureau Telematica Binnenvaart
(BTB), de havens op om een plan ‘Digitale gastvrijheid voor de binnenhaven’ op te stellen. Dat is hard nodig
want in de moderne, snel veranderende wereld van de binnenvaart logistiek is snelle informatie-uitwisseling
tussen bedrijven, haven en overheid cruciaal.
Optimaal participeren in de logistieke supply-chain en effectief concurreren van de binnenvaart met andere
vervoersmodaliteiten vraagt om uitstekende telecommunicatie voorzieningen en efficiënte, eenvoudig te
gebruiken informatie uitwisseling. Hiervoor zal de sector goedkope en effectieve ICT toepassingen moeten
introduceren.
“Data gaan de logistiek veranderen”, aldus EU-commissaris Violeta Bulc. De Europese Commissie zet de
komende jaren zwaar in op digitalisering in transport. Het belang van data als de onmisbare sleutel tot een
efficiëntere en meer duurzame logistiek wordt algemeen gedeeld. Aan de horizon verschijnt een intelligenter
transportsysteem over water en een beeld waarin schip, scheepsbemanning, schepen onderling, vaarwegen &
kunstwerken en de andere spelers in de logistieke keten elkaar perfect informeren. Huidige maar zeker ook
toekomstige digitale ontwikkelingen in de binnenvaart, vaarwegen en havens behoeven niet alleen verdere
stimulans maar zeker ook enige regie.
De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) pakt samen met Binnenvaart Netwerkdiensten (BND) en
BTB de uitdaging op. Hiervoor zal in 2017 een stappenplan worden ontwikkeld en uitgevoerd. We beginnen
met te inventariseren welke elementen deel uit maken van digitale gastvrijheid in havens. Om u te inspireren
hebben we een lijstje gemaakt met ingrediënten waar een aan te stellen ‘portefeuillehouder digitale haven’
mee aan de slag kan.
Denkt u met ons mee? Graag uw reactie uiterlijk 20 januari 2017 op de volgende vragen:
1.
2.
3.

Wat verstaat u onder digitale gastvrijheid van havens?
Welke punten zijn voor u belangrijk? Kunt u een top 5 maken?
Wilt u meedenken over dit onderwerp?
Zo ja, graag uw contactgegevens achterlaten.

U kunt uw reacties mailen naar nvb@binnenvaart.nl
Hartelijk bedankt voor uw medewerking!
Lijdia Pater – De Groot
NVB

Ries Bode
BTB en BND

