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Voorwoord 
Vanuit de minor Airport Seaport Logistics, gegeven door de Hogeschool van Amsterdam, is er ook 

deze keer weer een groep van drie studenten actief bij het Kennislab voor Urbanisme. Deze groep, 

bestaande uit Jaap-Jan de Bie, Ronald de Boer en Peter van Wifferen, doen een vervolgonderzoek 

naar 3D printen, ook wel Additive Manufacturing (AM) genoemd, voor de Westas. Dit onderwerp is al 

eerder behandeld door het Kennislab, maar het rapport dat hieruit voortkwam bood nog ruimte voor 

verder onderzoek naar een concrete invulling van een 3D print keten. Hier ontleent dit rapport haar 

bestaansrecht aan.  

Tijdens dit onderzoek hebben wij van verschillende partijen hulp mogen ontvangen. Zonder deze 

hulp en feedback was het niet gelukt om dit huidige resultaat op te leveren. Daarom willen wij alle 

personen en bedrijven die hieraan hebben bijgedragen bedanken. Onze dank gaat in het speciaal uit 

naar onze begeleiders van het Kennislab, hoofdlaborant Jan-Willem Wesselink en begeleiders Joost 

Okkema en Lisette van Beusekom. Zij hebben ons de afgelopen vijf maanden geholpen door alle 

adviezen en feedback die we van hen mochten krijgen.  

Ook willen we alle partners van het Kennislab bedanken voor alle hulp en feedback bij ons 

onderzoek; vooral tijdens de partnerbijeenkomsten hebben wij veel feedback mogen ontvangen. 

Daarnaast gaat onze speciale dank ook uit naar onze begeleider vanuit de Hogeschool van 

Amsterdam meneer Abdel el Makhloufi. Tijdens de wekelijkse consults en begeleiding kregen wij veel 

tips en adviezen met betrekking tot het onderzoek.  

Tot slot willen wij ook de mede-laboranten van het Kennislab voor Urbanisme bedanken. Vanuit de 

verschillende studieachtergronden konden wij elkaar vaak helpen bij het onderzoek. Ook hebben wij 

samen een leuke en leerzame tijd mogen hebben bij het Kennislab.  
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Management samenvatting  
Het Kennislab voor urbanisme is een stichting die samenwerkt met verschillende partners aan 
projecten welk zijn opgesteld in het ‘Westas manifest’. Het doel van deze projecten is het versterken 
van de internationale concurrentie positie van het Westas gebied. 
Een van de onderzoeksonderwerpen die is omschreven in het Westas manifest van 3D printen waar 
dit rapport over gaat. Omdat er nog weinig goede concrete plannen bestaan wat de kansen zijn van 
3D printers, vooral bij logistiek dienstverleners kan 3D printen als bedreiging gezien worden, 
waardoor zei de boot dreigen te missen. 
Uiteindelijk is dit onderzoek gedaan om (onder andere) logistiek dienstverleners in staat te stellen 
om 3D printers te benutten en zo een bedreiging om te zetten in een kans. Deze kans heeft 
uiteindelijk vorm gekregen in een concept waarin 3D printers worden aangeboden als 
vervoersmiddel of: transportmodaliteit. Hierbij worden producten over de datakabel verstuurd, 
vergelijkbaar met een boot die over water vaart. Uiteindelijk is de 3D printer het eindstation zoals 
een schip wordt uitgeladen bij de terminal in de haven. 
Het concept 3D printen als modaliteit is uiteindelijk verder uitgewerkt tot een product. Deze worden 
aangeboden en gefaciliteerd door het onderzoeksteam in de vorm van: ‘Printport’. Hierbij worden 
een aantal type 3D printers aangeboden die in staat zijn om verschillende soorten materialen kunnen 
printen.  
Het aanbieden van 3D printers als modaliteit is mogelijk doordat het voordelen bied ten opzichte van 
de bestaande transportmodaliteiten. In het kort zijn de sterke punten van het concept samen te 
vatten in drie unique selling points: Faster, omdat transport over datakabel gaat. Cheaper doordat 3D 
printers minder waste produceren als conventionele productie methoden (alle grondstof die erin 
gestopt wordt kan wordt in principe gebruikt) en daarnaast kan een 3D printer producten die op 
voorraad wordt gehouden vervangen. Een 3D printer produceert namelijk wanneer er vraag naar ligt, 
in plaats van dat een product op voorraad ligt te wachten tot er vraag naar is. Ten derde Better 
doordat er een hogere service geboden kan worden naar de klant en een 3D printer betere product 
kwaliteit kan realiseren.  
Verder is er op de Westas markt is die interessant is voor 3D print technieken. 3D printen is erg 
geschikt voor het produceren van producten met een hoge waarde die nadat er vraag ontstaat zo 
snel mogelijk bij de klant moet zijn. Voorbeelden van sectoren waar dit voor geld zijn de high tech, de 
medische sector maar vooral interessant voor de Westas: de aviation sector. Wanneer een vliegtuig 
door een defect niet mag vliegen (er is spraken van een zgn.: AOG) kost dit een vliegtuig 
maatschappij al gauw €500.000, - per dag. Daarom moeten onderdelen snel ter plaatsen zijn daarom 
worden gigantische (vaak kostbare) onderdelen op voorraad gehouden.  
Maar om dit concept te laten werken dienen er nog wel een aantal acties ondernomen worden. Zo 
dient de ‘Printport’ opgezet te worden. Hiervoor is een faciliteit nodig met printers, personeel en et 
cetera. Ook dienen er goede afspraken gemaakt te worden met onder andere de leveranciers van 
grondstoffen maar vooral de leveranciers van ontwerpen, want ‘Printport’ kan in potentie een deel 
van de productie van deze leveranciers overnemen. 
Maar voordat, dat gaat gebeuren is het aan te raden om nog vervolg onderzoek te laten 
plaatsvinden. Onder andere naar de markt en de haalbaarheid. Omdat er nog onduidelijk is over de 
grote van de markt in Nederland en of er potentie zit in deze markt. Ten slotte moet er geld gezocht 
worden om dit concept van de grond te laten komen.  
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Inleiding  
Het Kennislab voor Urbanisme (KVU) is een stichting die zich inzet voor de ontwikkeling van de 
Westas. Dit is een nieuw te definiëren regio dat onder andere Schiphol, de haven van Amsterdam, 
Greenport Aalsmeer en Amsterdam Dataport omvat. De rol van het Kennislab is hierbij om dit gebied 
te promoten en sterker te maken. Hiervoor verricht zij onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen en de 
toepasbaarheid hiervan in de regio. Deze onderzoeken worden voltrokken door studenten die bij het 
Kennislab stage lopen, dan wel een minor volgen. 
 
Ook dit jaar hebben weer een aantal studenten verschillende onderzoeken uitgevoerd om de Westas 
economisch sterk en gezond te houden. De studenten van de minor Airport & Seaport Logistics zijn in 
september 2014 begonnen met een onderzoek. Na verschillende brainstormsessies met de 
begeleiders is er uiteindelijk voor gekozen om een vervolgonderzoek te doen naar 3D printen. Deze 
techniek heeft namelijk de potentie om bestaande markten te gaan veranderen en bestaande 
verdienmodellen achterhaald te maken. Hierdoor is 3D printen ook een ontwikkeling die de Westas 
kan gaan beïnvloeden. Om de exacte impact van deze innovatie in kaart te brengen en concreet weer 
te geven in een rapport is dit onderzoek opgesteld.  
 
Na opnieuw verschillende brainstormsessies met de begeleiders en partners van het Kennislab is 
besloten dat het onderzoek nog een slag concreter moest worden. De vraag daarbij was op welke 
manier 3D printen in de Westas tot uitvoer gebracht kon worden. Vervolgens is het onderzoek daar 
meer op toegespitst. Er is begonnen met literatuur onderzoek, door het bestuderen van 
verschillende onderzoeksrapporten is er meer bekend geworden over de mogelijkheden van 3D 
printen. Met deze informatie was het mogelijk om concreet een plan op te stellen waardoor 3D 
printen ingezet kan worden op de Westas.  
 
Uit het onderzoek bleek dat 3D printen door verschillende industrieën als een grote kans wordt 
gezien. De logistieke sector ziet 3D printen echter meer als een bedreiging voor hun bestaande 
business terwijl het wel degelijk kansen biedt. Uiteindelijk is besloten om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn voor de logistiek met betrekking tot 3D printen. Dit is het uitgangspunt geworden 
van dit onderzoeksrapport en vervolgens is er door onderzoek te doen naar dit thema antwoord 
gegeven op deze vraag.   
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Hoofdstuk 1. Introductie 
In dit hoofdstuk zal een algemene introductie worden gegeven bij het onderzoek. Er zal worden 
beschreven wat het Kennislab voor Urbanisme precies inhoudt en wat er toe heeft geleid dat dit 
onderzoek plaatsvindt. Daarna wordt beschreven welke hoofd- en deelvragen er opgesteld zijn om 
het onderzoek vorm te geven. Als bekend is geworden waarnaar onderzoek gedaan wordt zal in dit 
hoofdstuk ook benoemd worden op welke manieren dit onderzoek plaats zal vinden. Tot slot wordt 
er ook een korte introductie gegeven van het onderzochte onderzoeksonderwerp: Printport.  
 

1.1. Kennislab voor Urbanisme  
Het onderzoek vindt plaats bij het Kennislab voor Urbanisme. Dit is niet zomaar een bedrijf dus 
daarom zal nu eerst worden toegelicht wat het Kennislab allemaal inhoudt. Het Kennislab is meer 
dan een stichting die zich bezig houdt met ‘willekeurig gekozen’ vraagstukken. Het Kennislab is erop 
gericht om ondernemingen, kennisinstellingen, media en de overheid bij elkaar te brengen om zo tot 
nieuwe en innovatieve ideeën te komen. Tegelijk is het Kennislab ook een plek waar partners van het 
lab naartoe kunnen komen om daar hun vraagstukken voor te leggen aan de studenten. De 
studenten gaan vervolgens aan de slag met deze opdrachten en maken uiteindelijk plannen om deze 
problemen op te lossen en hindernissen te overkomen.  
Het Kennislab voor Urbanisme is op twee plaatsen gevestigd. Dit zijn lab Amersfoort en Amsterdam 
Airport Schiphol. Het Kennislab in Amsterdam wordt ook wel Kennislab Westas genoemd omdat het 
zich niet alleen bezig houdt met ontwikkelingen in Amsterdam en Schiphol, maar ook met 
ontwikkelingen in de omgeving van Amsterdam die samen ervoor zorgen dat deze regio zo groot en 
succesvol is geworden.  
 
De Westas 
De Westas is een gebied dat nog niet als gedefinieerd 
gebied bestaat. Het Kennislab profileert zich echter wel als 
Kennislab Westas. Dit komt omdat men binnen het 
Kennislab geloofd dat de regio rondom de luchthaven, 
haven, bloemenveiling en de dataport meer is dan een som 
van de afzonderlijke delen. Binnen het Kennislab gaat men 
er vanuit dat de Westas een gebied is waar veel 
verschillende activiteiten plaatsvinden die elkaar allemaal 
kunnen versterken. Dit alles met als doel om de 
internationale concurrentiepositie die het gebied heeft te 
kunnen behouden en zelfs te versterken. 
 
Studenten 
Twee keer per jaar biedt het Kennislab voor Urbanisme een aantal studenten de kans om een stage 
of een onderzoek te doen binnen het Kennislab. Dit is voor de studenten een prachtige gelegenheid 
om ervaring op te doen in de wereld van onderzoek en urbanisatie. Door de intensieve begeleiding 
van topmensen uit verschillende vakgebieden zijn de studenten in staat om binnen korte tijd een 
goed en volwaardig onderzoeksrapport en/of businessplan op te stellen. Uitgang hierbij is dan ook 
dat het rapport toegevoegde waarde moet hebben in de praktijk zodat het niet in een la beland. Het 
rapport moet bijdragen aan een betere toekomst van de stedelijke omgeving.  
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Partners 
Het Kennislab voor Urbanisme is geen op zichzelf staande organisatie. Binnen het Kennislab wordt er 
namelijk gewerkt met een groot aantal founding- en knowledge partners welke er samen voor zorgen 
dat nieuwe uitdagingen voor het gebied in kaart worden gebracht; worden aangegaan en vervolgens 
worden omgezet in kansen. Ook zijn al deze partners een belangrijke bron van informatie voor de 
studenten in de zoektocht naar antwoorden op de verschillende vraagstukken met verschillende 
expertise. Deze samenwerking maakt dat het Kennislab voor Urbanisme al verschillende mooie 
producten heeft kunnen opleveren.  
 

 

Zie ook het filmpje van hoofdlaborant van Jan-Willem Wesselink over het Kennislab voor Urbanisme 
 
 
Aanleiding 
De partners van het Kennislab werken samen aan het 
ontwikkelen van de Westas. Om deze ontwikkeling in kaart te 
brengen hebben zij het Westas manifest opgesteld. In dit 
manifest zijn een aantal punten beschreven die ontwikkeld 
moeten worden om de Westas economisch sterk en gezond te 
houden. 3D printen was één van deze onderdelen en dat vormde de aanleiding voor dit onderzoek.  
 
Doelstelling  
De doelstelling van dit rapport is om in kaart te brengen hoe van 3D printen een kans kan worden 
gemaakt in plaats van een bedreiging voor de Westas. Het is namelijk relevant voor de Westas om 
voorbereid te zijn op de komst van de 3D printer. Deze kan namelijk bestaande markten compleet 
veranderen dus daarom is het belangrijk dat daar nu al goed op wordt ingespeeld.  
 
Doelstelling opdrachtgever. 
De doelstelling van het Kennislab voor Urbanisme is om de Westas economisch sterk en innovatief te 
houden. Dit wordt gedaan doordat de studenten onderzoek doen naar verschillende thema’s die de 
Westas kunnen beïnvloeden. Met deze onderzoeken en de resultaten daarvan kan ingespeeld 
worden op actuele thema’s die de Westas treffen. 
 
Probleem 
De logistieke markt is sinds de komst van de container in de jaren 60 eigenlijk niet veel meer 
veranderd in Nederland. Nu heeft men echter te maken met een nieuwe ontwikkeling die de 
logistieke markt gaat veranderen. Door de komst van de 3D printen zal er een shift komen in de 
bestaande transportmodaliteiten en zullen er vooral internationaal minder goederen vervoerd gaan 
worden. Dit ziet de logistiek dan ook als een probleem en een bedreiging voor hun business.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=sWR1bNEYc24#t=15
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Urgentie 
Een bekende uitspraak als het gaat om in spelen op (technologische) ontwikkelingen die potentieel 
als bedreiging gezien kan worden is regeren is vooruitzien. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van de 
3D printer. Op dit moment is 3D printen misschien nog niet voor elke logistiek dienstverlener een 
bedreiging. Maar in de toekomst kan 3D printen dat zeker wel worden voor een groot aantal logistiek 
dienstverlener. Om goed voorbereid te zijn op wat de toekomst gaat brengen is het belangrijk dat er 
nu al wordt gekeken hoe hier mee omgegaan wordt.  
 
Aanpak  
De doelstelling bij dit onderzoek is om de Westas te versterken en economisch gezond te houden. 
Het doel van het rapport is om in kaart te brengen hoe van 3D printen een kans kan worden gemaakt 
in plaats van een bedreiging. De aanpak hierbij was om een nieuw concept te ontwikkelen dat 
logistiek dienstverleners kunnen toepassen zodat van 3D printen een kans wordt gemaakt in plaats 
van een bedreiging.  
 
Hoofdvraag 
Op basis van bovenstaande aanpak is er gekeken hoe het onderzoek vorm gegeven kon gaan worden. 
In overleg met het Kennislab is uiteindelijk besloten om in het onderzoek de volgende hoofdvraag te 
hanteren: Op welke manier kan 3D printen als modaliteit ingezet worden door logistiek 
dienstverleners op de Westas?" 
 
Deelvragen 
Vervolgens is er gekeken met behulp van welke deelvragen invulling gegeven kon worden aan deze 
hoofdvraag. Uiteindelijk zijn er een aantal deelvragen opgesteld. Deze luiden als volgt: 

 Wat is 3D printen? 
In kaart brengen hoe de techniek(en) eruit ziet en wat de mogelijkheden zijn van deze technieken. 
 

 Wat is 3D printen als modaliteit? 
In dit rapport wordt vorm gegeven aan een concept waarbij de visie op de 3D print techniek 
veranderd. Nu wordt 3D printen gezien als productiewijze, in het concept veranderd deze visie en 
wordt 3D printen een transportwijze. Deze deelvraag gaat erover hoe daar vorm aan gegeven wordt. 
 

 Hoe kan 3D printen omgezet worden van een bedreiging naar een kans? 
Er is geconstateerd dat 3D printen gezien kan worden als bedreiging, dit beeld bestaat bijvoorbeeld 
voor logistiek dienstverleners. Kan deze bedreiging omgezet worden naar een kans en hoe zou dit 
kunnen? 
 

 Wat is daarvoor nodig? 
Wanneer er een manier is gevonden om 3D printers in te zetten als kans voor de dienstverleners 
dient er uitgezocht te worden wat en wie ervoor nodig is om dit te implementeren. 
 
Tussentijds resultaat 
Nadat de hoofd- en deelvragen waren vastgesteld werd begonnen met het onderzoek naar 
mogelijkheden om van 3D printen een kans te maken in plaats van een bedreiging. Na enkele 
maanden bleek uit dat onderzoek dat er één concrete manier was om dit uit te voeren. Dit resultaat 
werd voorgelegd aan de begeleiders en partners van het Kennislab en na goedkeuring te hebben 
gekregen is uiteindelijk besloten om het concept Printport verder uit te werken. Het begrip Printport 
zal later verder worden toegelicht.  
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Methode van onderzoek 
Voor het onderzoek is er gebruik gemaakt van verschillende vormen van onderzoek. Tijdens het 
onderzoek is er gekeken hoe invulling gegeven kan worden aan het ontwikkelen van het concept 
Printport. Doordat er een nieuw concept is geformuleerd is er niet zo zeer sprake van veel empirisch 
onderzoek. Er is voornamelijk literatuur studie gedaan naar 3D printen en de mogelijkheden daarvan. 
Het literatuur onderzoek heeft voornamelijk plaatsgevonden door gebruik te maken van 
gepubliceerde onderzoeksrapporten, boeken en beschikbare informatie via diverse websites.  
Op basis van deze informatie is gekeken hoe dit aan kon sluiten bij de Printport.  
 
Er is empirisch onderzoek gedaan door middel van een aantal enquêtes en interviews. Tevens is er 
nog een andere belangrijke bron voor het onderzoek geweest namelijk de partnerbijeenkomsten. 
Elke maand kwamen de partners van het Kennislab bijeen en werd de voortgang van de onderzoeken 
door de studenten gepresenteerd. Door deze presentaties waren de partners op de hoogte van de 
voortgang en hadden ze ook de mogelijkheid om het onderzoek te sturen. Dit heeft er toe geleid dat 
er tijdens elke partnerbijeenkomst ruimte was voor feedback op de gemaakte voortgang.  
Hierdoor kregen de studenten tijdens het onderzoek vanuit verschillende oogpunten en 
achtergronden feedback op het geleverde onderzoek. Dit is voor het onderzoek naar 3D printen in de 
Westas van grote waarde geweest omdat hierdoor het rapport concreet werd en er ook nieuwe 
inzichten bijkwamen om het rapport en de resultaten te verbeteren.  
 
Printport 
Uiteindelijk is het de doelstelling van dit rapport om van 3D printen een kans te maken in plaats van 
een bedreiging voor de logistiek. Dit wordt gedaan door 3D printers in te zetten als een 
vervoersmiddel en het te gaan zien als een transportmodaliteit. Om dit op de juiste manier uit te 
kunnen dragen en te kunnen vermarkten is er een speciale naam voor dit concept gekozen namelijk: 
Printport.  
 
Printport is een nieuw te ontwikkelen bedrijf dat het mogelijk maakt om 3D printen juist te omarmen 
in plaats van het af te stoten. Printport is te vergelijken met een boot en een haven. Met een boot is 
het mogelijk om producten te vervoeren van de ene haven naar de andere haven. Het transport vindt 
in dat geval plaats over water. Bij de Printport is het ook mogelijk om een product te vervoeren. In dit 
geval vindt het transport niet plaats via het water maar via een datakabel. Er wordt daardoor geen 
product vervoerd maar data waarin de blueprint van het product staat. Het product wordt bij 
aankomst in Nederland ook niet gelost in een haven maar omgezet van een databestand naar een 
fysiek product door het te printen met een 3D printer. Na het printen wordt het product naar de 
klant gebracht met een traditionele transportmodaliteit. 
 
In dit verhaal is Printport de faciliterende partij, Printport biedt klanten de mogelijkheid om op 
hoogwaardig niveau producten te printen en het vervolgens te vervoeren naar de eindgebruiker. 
Hiervoor zal Printport investeren in een aantal hoogwaardige 3D printers die vervolgens als dienst 
kunnen worden aangeboden aan de verschillende logistiek dienstverleners. Printport is daarnaast 
een toevoeging op de bestaande mainports in de Westas. Naast de Airport, Seaport, Greenport en 
Dataport kan daar ook de Printport aan worden toegevoegd. Hier komt kennis en kunde samen en 
wordt er samengewerkt met logistiek dienstverleners om van 3D printen een kans te maken in plaats 
van een bedreiging.  
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1.2. Conclusie  
De Westas is in beweging, nieuwe ontwikkelingen komen en gaan. En nu staat 3D printen aan de 
poorten van de Westas om het gebied te veroveren. Naar deze ontwikkeling wordt in dit rapport 
onderzoek gedaan. Dit onderzoek vindt plaats bij het Kennislab voor Urbanisme, samen met een 
aantal partners draagt het Kennislab zorg voor het ontwikkelen en economisch sterk houden van de 
Westas. Dit heeft geresulteerd in het Westas manifest wat de aanleiding is voor dit onderzoek.  
Om antwoord te geven op de hoofd en deelvragen is er een nieuw concept ontwikkeld om 3D 
printen om te zetten van een bedreiging naar een kans voor logistiek dienstverleners. Dit concept is 
Printport, hierbij wordt geïnvesteerd door de onderneming in hoogwaardige 3D printers die 
vervolgens worden aangeboden aan logistiek dienstverleners. De visie hierbij is dat 3D printen niet 
alleen een manier van produceren is maar vooral een manier van transporteren. Daardoor wordt 3D 
printen een nieuwe transportmodaliteit.  
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Hoofdstuk 2. 3D printers en transportmodaliteiten 
In het Westas manifest is 3D printen opgenomen als één van de punten die de Westas kunnen 
versterken. Vanuit dat oogpunt is er gekeken wat 3D printen is en wat het voor de logistiek kan gaan 
betekenen. Na het eerste onderzoek is gebleken dat 3D printen tal van mogelijkheden biedt en 
langzaam de wereld aan het veroveren is. Er komen steeds meer consumenten en bedrijven die in 
het bezit zijn van een 3D printer of in elk geval gebruik maken van een 3D printer. Dit lijdt tot lokaal 
produceren en zal ook gevolgen gaan hebben voor de logistiek.  
In dit hoofdstuk wordt een korte toelichting gegeven over de huidige situatie waarin 3D printen zich 
bevindt. Hiervoor zal eerst worden ingegaan op het ontstaan van 3D printen. De belangrijkste 
uitvindingen en ontwikkelingen van printers zullen hier worden benoemd. Vervolgens wordt er van 
de geschiedenis overgegaan op de huidige ontwikkelingen en die in de nabije toekomst. Er zal hier 
worden toegelicht wat de huidige mogelijkheden en technieken zijn van 3D printers. Maar allereerst 
wordt de ontstaansgeschiedenis van de 3D printer beschreven. Verder is er aan de hand van het 
onderzoek naar de geschiedenis van 3D printen een overzicht gemaakt van de print technieken welke 
er momenteel bestaan, deze is te vinden in de bijlage 1. 
 

2.1. Geschiedenis van 3D printen 
De geschiedenis van de moderne 3D printer begint in het jaar 1982 (Whiteclouds, 2014). Charles Hull: 
een medewerker van een Amerikaans bedrijf dat met behulp van Uv-licht kunststof beschermhoezen 
maakt voor meubilair vond het vervelend dat het twee maanden kon duren om prototypes te laten 
ontwikkelen voor nieuwe producten of onderdelen. Daarom kwam deze medewerker met een idee 
om dit proces te versnellen. Door een dun laagje vloeibaar plastic uit te laten harden met behulp van 
Uv-licht (op dezelfde wijze hoe het bedrijf de beschermhoezen maakt) dit te herhalen en vervolgens 
de dunne laagjes op elkaar te plaatsen zou hij in staat kunnen zijn om snel drie dimensionale 
objecten te creëren.  
Met dit idee ging Hull aan de slag en na ruim een jaar stond de eerste 3D printer in zijn huis. Deze 
printer maakt gebruik van de ‘Stereo Lithografie’ techniek een techniek waarbij vloeibaar kunststof 
wordt uitgehard met een lazer. (zie voor een uitgebreide omschrijving van deze en andere 
technieken de bijlage 1). Hiervoor vroeg Hull in 1986 een patent aan, in hetzelfde jaar richtte hij het 
bedrijf ‘3D Systems’ op om zijn idee te commercialiseren. Twee jaar zoeken naar investeerders en 
ontwikkelen verder leverde dit bedrijf in 1989 de eerste commerciële 3D printer. Deze printer trok 
direct de aandacht van onder andere autofabrikanten, de aerospace sector en bedrijven in de 
medische sector (Hickey, 2014).  
 
Het bedrijf van Charles Hull (3D systems) heeft na de eerste Stereo Lithografie printer nog enkele 
belangrijke vormen van printen (zie tabel 1 hieronder) uitgevonden en op de markt gebracht. 

Tabel 1. Uitvindingen 3D printers door 3D systems  

Techniek Gecommercialiseerd 

Stereolithografie 1989 

Selective Laser Sintering 1992 

Colorjet printing 1994 

Multijet printing 1996 
Tabel 1 Bron: (3DSystems, 2014.)  
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De printers en technieken van 3D systems zoals genoemd op de voorgaande bladzijde zijn vooral 
gericht op printers voor professioneel gebruik. Een belangrijke ontwikkeling voor de zogenaamde 
thuisprinter is die van de techniek Fused Deposition Modeling. Bij deze techniek worden rollen met 
kunststof draad door een printkop gehaald waar deze wordt verhit. Vervolgens kunnen hier 
meerdere laagjes op elkaar geplakt worden zodat er een 3 dimensionaal product kan ontstaan (zie 
voor een uitgebreide uitleg de bijlage 1) Hoewel deze techniek ook professioneel wordt gebruikt is 
het voornamelijk voor de huidige thuisprinters een veel gebruikte techniek. Deze techniek is 
uitgevonden door Scott Crump in 1988. Zijn uitvinding kwam tot stand toen hij een speelgoed kikker 
wilde maken voor zijn dochter (Whiteclouds, 2014). De techniek is relatief eenvoudig en daardoor 
geschikt voor consumenten. Scott Crump is na de uitvinding gestart met het Amerikaanse bedrijf 
Stratasys (gestart in 1989 en publiek in 1994 (ENGINEERING.COM, 2013)). Dit bedrijf legt zich toe op 
de verkoop en ontwikkeling van 3D printers voor zowel thuis als professionele printers. 
Voor het gebruik van 3D printers geschikt voor consumenten is de opkomst van het internet van 
groot belang. Los van hypes en daardoor aandacht voor bepaalde onderwerpen (waaronder 3D 
printen) is het met internet mogelijk om kennis te delen. Zo wordt er over het internet, onder andere 
in open source projecten samengewerkt om bepaalde print technieken te verbeteren om zo nieuwe 
en betere printers te ontwikkelen. Maar het is ook mogelijk om ontwerpen te delen of verkopen. 
Hierdoor is het voor de consument niet meer nodig om zelf ontwerpen te kunnen maken.  
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2.2. Huidige ontwikkelingen  
Technische ontwikkelingen 
De technische ontwikkelingen voor 3D printers volgen zich in hoog tempo op. Printers zijn in staat 
om met steeds meer verschillende materialen, zelfs combinaties van verschillende materialen te 
printen. Daarnaast zijn de printers in staat te printen met een hogere precisie en snelheid. Hier zal 
worden ingegaan op een aantal ontwikkelingen die bijdragen aan de stroomversnelling waarin (de 
ontwikkeling van) 3D printen zich momenteel bevind.  
Een ontwikkeling die een belangrijke bijdrage levert aan de 
snelle(re) ontwikkeling van 3D printers is het beëindigen en 
vrijkomen van de rechten van verschillende patenten van 3D 
print technieken. Door het vrijkomen van deze patenten wordt 
het voor een groter publiek mogelijk om 3D printers verder te 
ontwikkelen. Enkele belangrijke technieken waarvan het patent 
afloopt zijn onder andere die van Selective Laser Sintering 
(Moor, 2014) Stereolithografie en Fused Deposition Modeling 
(Hornick&Roland, 2013). Vooral deze laatste techniek waarvan 
het patent in 2009 verliep (Robinson, 2014) zorgde er in 
combinatie met initiatieven op het internet voor dat printers die 
van deze techniek gebruik maken sterk in prijs daalden en 
sneller kunnen worden door ontwikkeld. De meeste thuisprinters maken momenteel gebruik van 
deze techniek. In figuur 1 welke hieronder is te vinden is een weergave te zien van de 
patentaanvragen in het Verenigd Koninkrijk van uitvindingen die gerelateerd kunnen worden aan 3D 
printen. Er is hier duidelijk te zien dat er met name vanaf het jaar 2000 een sterke stijging is van het 
aantal patentaanvragen. Vanaf: +/- 150 aanvragen in 2000 tot een kleine 700 aanvragen in 2012. 
 
 

  

Selective Laser Sintering is een 
techniek waarbij poeder dat op 
een plateau, welke kan dalen, 
wordt verhit zodat het 
samensmelt. Het plateau daalt 
steeds een stukje en er wordt 
nieuwe poeder over het 
gesmolten materiaal gelegd. Dit 
proces herhaalt zich tot er een 3D 
product ontstaat, zie bijlage 1 
voor complete uitleg) 

Figuur 1 Aanvragen 3D print gerelateerde patent aanvragen in het Verenigd Koninkrijk (3ders, 2013) 
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Ook beginnen de eerste commerciële (voor professioneel gebruik) 3D printers gelanceerd te worden 
welke meerdere materialen in kleur kan printen (Bell, 2014). Deze printers zijn bijvoorbeeld in staat 
om 3D-brillen te printen. Deze printer werd gelanceerd door het bedrijf Stratasys, het bedrijf welke is 
opgericht door de uitvinder van de FDM techniek: Scott Crump. Dit is waarschijnlijk ook waar de 
technologische ontwikkeling in de (nabije) toekomst naartoe gaat. 3D printers die in staat zijn om 
met meerdere materialen (als geheel) objecten te printen. Daarnaast wordt de techniek beter en 
goedkoper, waardoor steeds meer bedrijven toepassingen gaan zien voor hun bedrijf.  
 
Ontwikkeling toepassingsmogelijkheden 
Doordat 3D printers in de afgelopen 30 jaar zijn doorontwikkeld en daarnaast beter en goedkoper 
worden is het voor een steeds groter publiek (zowel particulier als professioneel) aantrekkelijk om 3D 
printers te gebruiken in de bedrijfsprocessen of zelfs om hele nieuwe business modellen op te zetten. 
Dit is goed te zien in de Gartner Hype cycle(figuur 2), deze hype cycle is een grafiek die laat zien hoe 
de markt een bepaalde techniek ziet, (waarschijnlijk) gaat zien en wanneer.  

 
Figuur 2 Gartner Hype cycle (Gartner, 2014) 

 
In deze hype cycle is goed te zien dat bepaalde technieken langzaam hun toepassing (gaan) vinden. 
Naast dat er toepassingen worden gezien voor 3D printen in bestaande sectoren/processen ontstaan 
er nieuwe business modellen voor 3D printers. Een voorbeeld hiervan is het bedrijf 3Dhubs uit 
Amsterdam. Zij hebben een website opgezet waar eigenaren van consumenten printers hun printers 
kunnen verhuren. Het bedrijf verbindt deze eigenaren met mensen die zelf geen 3D-printer hebben 
maar wel een product zouden willen printen.  
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Verder groeit de markt voor 3D printen mee met de ontwikkelingen die de techniek doormaakt. 
Forbes bracht in 2013 een voorspelling uit waarin werd verwacht dat de wereldwijde 3D print markt 
tussen 2013 en 2018 met maar liefst 45,7% zou groeien tot maar liefst 16.7 biljoen dollar zie figuur 3 
hieronder (Columbus, 2014).  

 
Figuur 3 Voorspelling groei 2013-2018 3D print markt (Columbus, 2014) 
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2.3. 3D print technieken en materialen 
Er bestaan erg veel verschillende 3D printers en technieken waarmee geprint kan worden. Hieronder 
is een overzichtstabel te vinden van 3D print technieken.  
 
 
 

Tabel 2 (Berenschot, 2014, p.p. 17) 

 
Zoals te zien in de bovenstaande tabel 2 zijn er een aantal typen technieken te definiëren waaruit 
weer verschillende ‘Sub technieken’ aan te verbinden zijn. Verder is in bijlage 1 is een zo compleet en 
uitgebreid mogelijke uitleg van de(ze) 3D print technieken te vinden. 
 
 

  

Tabel 2: Overzicht 3D print technieken Technieken 

Hoofdtechniek Sub technieken 

Extrusie (Extrusion) Fused Deposition Modeling (FDM) 

 Robocasting 

Draad (Wire) Electron Beam Fabrication (EBF) 

Korrels (Granular) Direct Metal Laser Sintering (EMLS) 

 Electron-Beam Melting (EBM) 

 Selective Laser Melting (SLM) 

 Selective Heat Sintering (SHS) 

 Selective Laser Sintering (SLS) 

Poederbed en inkjed 3D printen (Powder bed 
and inkjet head 3D printing) 

Plaster-based 3D Printing (PP) 

Gelamineerd Laminated Object Manufacturing (LOM) 

Licht polymer Stereo lithography 

 Digital Light Processing (DLP) 
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2.4. Transportmodaliteiten 
Voor het concept: ‘Printport’ worden de begrippen 3D printen en modaliteit gecombineerd. Daarom 
zal er naast een weergave van de huidige situatie van 3D printen en uitleg worden gegeven van het 
begrip transportmodaliteit.  
Als een product gemaakt is door een fabrikant moet dit uiteindelijk vervoerd worden naar de klant. 
Dit vervoer kan plaatsvinden via verschillende transportmodaliteiten. Hiermee wordt bedoeld dat er 
verschillende manieren zijn om producten en goederen te vervoeren. De meest voorkomende 
transportmodaliteiten op dit moment zijn: 

 Wegvervoer (bijvoorbeeld: vrachtwagens, auto’s et cetera) 

 Zeetransport (bijvoorbeeld: zeeschepen of de binnenvaart) 

 Spoorvervoer  

 Binnenvaart 

 Luchttransport 

 Pijplijn 
 
Keuze grenzen modaliteiten 
De zojuist beschreven modaliteiten hebben allemaal hetzelfde doel: een product naar een andere 
bestemming brengen. Toch zijn de modaliteiten behoorlijk verschillend van aard. Om te kijken welke 
modaliteit het best aan sluit op het product moeten een aantal criteria in acht genomen worden. 
Hier zal worden ingegaan op de keuze grenzen die zijn opgesteld door Visser & van Goor in het boek: 
werken met logistiek. Het keuze model bestaat uit verschillende criteria waar scores voor de 
verschillende transport modaliteiten aan verbonden kunnen worden. Allereerst zullen de 
verschillende criteria kort worden toegelicht.  
 
De criteria op basis waarvan een modaliteit gekozen kan worden zijn (Visser&van Goor 2011, p.p. 
271, 272): 

 Snelheid. 
De gemiddelde tijd die nodig is om de afstand tussen de fabriek en afnemer, distributiecentrum en 
afnemer, fabriek en distributie centrum te overbruggen. 
 

 Bereikbaarheid. 
De mate waarin een transportmodaliteit in staat is om iedere locatie te bereiken. Hier scoort 
bijvoorbeeld de modaliteit vliegtuig slecht omdat er niet overal een start/landingsbaan beschikbaar 
is. 
 

 Variabiliteit. 
De mate waarin een bepaalde transportmodaliteit in staat is om het doel/bestemming op tijd te 
bereiken ook als er onvoorziene omstandigheden voordoen.  
 

 Bruikbaarheid. 
Welke modaliteit is in staat om de grootste verscheidenheid aan producten te vervoeren. 
Verscheidenheid in de zin van bijvoorbeeld afmetingen of vorm etc. 
 

 Frequentie van aflevering. 
Hoe vaak moet een transport modaliteit ingezet (kunnen) worden. 
 

 Risico. 
Hoe groot is het risico dat er beschadiging optreed tijdens het transport 
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 Transport kosten. 
Hier is in principe geen eenduidige antwoord op te geven omdat de transport kosten van de 
modaliteiten worden bepaald door veel verschillende factoren. Onder andere het gewicht, snelheid 
en energiekosten bepalen wat de kosten per kilometer zijn en zijn eigenlijk altijd variabel wanneer er 
getransporteerd wordt. Daarnaast zijn er nog kosten voor het laden, lossen en administratie. Er is 
door Visser en van Goor een weergave gemaakt van de relatieve kosten van transport. Hier is gebruik 
gemaakt van relatieve kosten van 1 ton goederen over 1 kilometer met behulp van indexcijfers 
(vrachtwagen = 100). Hier kwamen de volgende cijfers uit: 
 

Tabel 3 (Visser&van Goor 2011 p.p. 272) 

 
In de bovenstaande tabel 3 is te zien dat het vliegtuig een zeer kostbare manier van transport is. Dit 
wordt veroorzaakt door de hoge kosten van brandstof en infrastructuur die nodig is om vliegtuigen 
te laten vliegen. Daarnaast zijn de volumes die vliegtuigen kunnen vervoeren beperkt. Verder is het 
schip het goedkoopst, dit komt door de grote volumes die getransporteerd kunnen worden waardoor 
schaalvoordelen behaald kunnen worden met deze transportmodaliteit. 
Hieronder (tabel 4) is ten slotte een tabel te vinden waar te zien is welke transportmodaliteit het 
best scoort op de hiervoor beschreven criteria waar 1 de beste optie is en 5 de slechtste optie. 
 

Tabel 4 score tabel transportmodaliteiten (Visser&van Goor 2011 p.p. 273) 

 
Wel dient er benadrukt te worden dat iedere transportbeweging verschillend en deze score en 
criteria slechts een versimpelde weergave is van de werkelijkheid. Daarnaast zijn natuurlijk ook 
combinaties van modaliteiten mogelijk waardoor de zwakte van de ene modaliteit kan worden 
aangevuld door een sterke kwaliteit van de andere. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met een 
vliegtuig producten erg snel van a naar b te vervoeren, maar is een vliegtuig vaak niet in staat om 
producten helemaal naar de eindgebruiker te transporteren (bereikbaarheid). Daarom worden 
producten vaak over lange stukken vlot vervoerd met het vliegtuig en vind het laatste deel van het 
transport plaats met de vrachtwagen.  
 
  

Tabel 3: Relatieve kosten transport 

Transportmiddel Kosten per kilometer 

Vliegtuig 334 

Vrachtwagen 100 

Trein 23 

Pijpleiding 9 

Schip 7 

Tabel 4: Score tabel transportmodaliteiten 

Transportmiddel Vrachtwagen Trein Schip Vliegtuig Pijpleiding 

Snelheid 2 3 4 1 5 

Bereikbaarheid 1 2 4 3 5 

Variabiliteit 2 3 4 5 1 

Bruikbaarheid 3 2 1 4 5 

Frequentie 2 4 5 3 1 

Beschadiging 4 5 2 3 1 

Kosten 4 3 1 5 2 
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2.5. Conclusies 
De eerste 3D printers maakten gebruik van verschillende soorten kunststoffen. Mede doordat 
bepaalde sectoren zoals de automotive en de medische sectoren aanhaakten en inzetten op de 
ontwikkeling van nieuwe printers en technieken zijn de materialen en technieken waarmee geprint 
kan worden flink uitgebreid in de afgelopen 30 jaar. Vooral de laatste 4 jaar (Krassenstein, 2014) is de 
ontwikkeling in een stroomversnelling terecht gekomen. De oorzaken hiervan zijn het vrijkomen van 
informatie, het delen van informatie (en het ontstaan/ontwikkelen van mogelijkheden tot het delen 
van informatie), het dalen van de prijzen voor de 3D printers en de media aandacht voor de 
ontwikkelingen. 
Deze gebeurtenissen/ontwikkelingen vertalen zich in het razend snel ontwikkelen van (nieuwe) 
printtechnieken. Doordat er 3D printers komen die steeds meer kunnen, zien mensen of bedrijven 
ook meer mogelijkheden om geld te verdienen met 3D printers. Dit vertaalt zich in het groeien van 
de 3D print markt en ook een grote groeiverwachting voor de toekomst. 
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Hoofdstuk 3 Het concept 
Nu dat de basisinformatie bekend is kan er begonnen worden aan de uitwerking van een toepassing 
van 3D printen voor Logistiek Dienstverleners. Hierbij zal begonnen worden met de afwegingscriteria 
van de 3D print modaliteit tegenover de traditionele modaliteiten. Wanneer het duidelijk is wat de 
criteria of wel voordelen zijn van 3D printen ten opzichte van de traditionele modaliteiten, zal het 
concept Printport worden uitgewerkt. Om dit duidelijk te doen zal eerst de markt worden 
beschreven, gevolgd door een scorecard voor kandidaat-klanten. Daarna zal de keuze voor een open 
of gesloten model worden beschreven waarna de kansen en risico’s uiteen gezet zullen worden. 
Vervolgens zal beschreven worden waar Printport waarde creëert. Het laatste onderdeel van dit 
hoofdstuk zal bestaan uit het verdienmodel voor Printport.  
 

3.1. Logistiek, Modaliteit en 3D printen 
Logistiek dienstverleners zouden 3D printen als een bedreiging kunnen zien. In dat geval hebben de 
bedrijven met betrekking tot 3D printen een aantal opties: 

1.  Ontkennen/vermeiden 
2.  Alternatieven markten aanboren 
3.  Omzetten naar een kans 

De eerste optie is om simpelweg te ontkennen dat 3D printen een bedreiging vormt voor de 
bedrijfsvoering en de huidige activiteiten. Door zich hier simpelweg niet mee bezig te houden en er 
weinig aandacht aan te besteden hopen deze bedrijven dat 3D printen een trend is die wel 
overwaait. Het voordeel van deze aanpak kan zijn dat er niet onnodig geïnvesteerd wordt in nieuwe 
technieken als de trend niet doorzet. Als de trend echter wel doorzet zal de onderneming te maken 
krijgen met een achterstand op de concurrentie. Dit kan op termijn gevolgen gaan hebben voor de 
continuïteit van de onderneming.  
De tweede optie is om te erkennen dat 3D printen een techniek is die in snel tempo groeit. Echter 
niet alle bedrijven zullen bereid zijn om te investeren in deze techniek. Dit kan bijvoorbeeld komen 
omdat men 3D printen niet vind passen bij beleid van de onderneming of dat de investering te groot 
is voor een nieuwe en relatief onzekere markt. Daarom zullen deze bedrijven op zoek moeten naar 
markten waarbij 3D printen minder tot geen invloed zal hebben.  
Optie drie zal inhouden dat de bedreiging van 3D printen omgezet gaat worden in een kans. Het 3D 
printen zal inhouden dat er andere supply chains ontstaan en bedrijven andere verdienmodellen 
zullen gaan ontwikkelen. Logistieke bedrijven kunnen inspelen op deze kansen en nieuwe supply 
chains door bijvoorbeeld de logistiek vanaf de printer naar de klant te regelen. Een veel gehoorde 
uitspraak in dit soort situaties is dan ook: “if you can’t beat them join them”. In het vervolg van dit 
rapport zal beschreven gaan worden wat er nodig is voor een logistiek dienstverlener om 3D printen 
om te zetten van een bedreiging in een kans.  
 
3D printen een kans voor de logistiek 
De ontwikkeling van 3D printers is erg snel gegaan de laatste jaren, er kwamen steeds betere en 
goedkopere printers. Inmiddels is zelfs de verwachting dat 3D printen binnen vijf jaar een 
gemeengoed kan zijn voor de Nederlandse consument. Bedrijven hebben echter vaak te maken met 
complexe producten en lastigere materialen om te printen. Hierdoor zijn deze industriële printers 
complexer en duurder. Voor bedrijven is de grens om te investeren in een 3D printer dan ook hoog. 
Dit komt doordat er vaak niet voldoende kennis is binnen het bedrijf en vaak ook niet genoeg 
producten geprint kunnen worden om de printer financieel aantrekkelijk te maken.  
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Hier komt de kans voor de logistiek om de hoek kijken. Logistieke bedrijven bieden haar klanten 
onder andere de mogelijkheid om een product van A naar B te brengen. Dit kan gedaan worden 
doordat de logistieke bedrijven diverse transportmodaliteiten aan kunnen bieden. Bedrijven zijn 
hierin geïnteresseerd omdat ze zelf vaak niet voldoende middelen en kennis hebben om elke keer 
een volle vracht te vervoeren. Daarom schakelen ze een logistiek dienstverlener in die hen daarbij 
kan helpen.  
Zo ook bij een 3D printer; bedrijven hebben vaak niet genoeg middelen om zelf te investeren in een 
3D printer. Net als dat ze niet genoeg middelen en pakketjes hebben om elke dag een eigen 
vrachtwagen te laten rijden door Nederland. Omdat de logistiek dienstverlener gespecialiseerd hierin 
is kan deze dat wel. Door verschillende opdrachten van klanten op een juiste manier te bundelen 
weet de logistiek dienstverlener genoeg omzet te genereren om als het goed is al zijn kosten te 
vergoeden. Met een 3D printer geldt precies hetzelfde principe als bij een vrachtwagen. Doordat de 
logistiek dienstverlener zich kan specialiseren op dit onderdeel en verschillende klanten heeft die 
gebruik kunnen maken van dezelfde 3D printer is de logistiek dienstverlener in staat om deze 
printdienst voordeliger aan te bieden voor haar klanten. Bedrijven en consumenten kunnen hun 
orders doorgeven aan de logistiek dienstverlener waarna deze het product print en vervoerd naar de 
klant. Hiermee is 3D printen een nieuwe modaliteit geworden die een logistiek dienstverlener kan 
aanbieden. Wat eerst een bedreiging was voor de logistiek dienstverleners is hiermee een kans 
geworden voor de logistiek dienstverlener die besluit om te investeren in 3D printen.  
 
3D printen als modaliteit 
Om overzichtelijk weer te geven waar 3D printen als modaliteit beter is dan de overige modaliteiten 
is de meest logische stap 3D printen toe te voegen aan tabel 4 (verwijzen naar tabel score 
transportmodaliteiten). Om dit te kunnen doen zal eerst gedefinieerd worden welke stappen een 
product doorloopt in het traject van ontwerp tot klant en hoe dit in het geval van 3D printen afgelegd 
zou kunnen worden. Deze wordt hieronder beschreven (verder is een overzichtelijke beschrijving te 
vinden in tabel x: definitief transportbeweging 3D printen). Omdat er bij 3D printen afhankelijk van 
het te printen product meerdere routen mogelijk zijn is er verder een overzicht te vinden met een 
definitie van deze verschillende routes.  

Tabel 4 bron: eigen inzicht  

 
  

Tabel 4: transportbewegingen en 3D printen 

Stappen Acties (3D print modaliteit) Acties (normaal 3D printen) 

1. Eindklant stuurt vraag voor product op 
naar dienstverlener/tussenpersoon 

Nvt 

2. Eindklant/dienstverlener/tussenpersoon 
stuurt vraag voor product op naar 
ontwerper. 

Nvt 

3. Ontwerper stuurt (gewenst) ontwerp op 
naar printer. 

Eindklant/dienstverlener/tussenpersoon 
stuurt gewenst ontwerp op naar printer. 

4. Ontwerp wordt uitgeprint door geschikte 
printer. 

Ontwerp wordt uitgeprint door geschikte 
printer. 

5. Uitgeprint/gereed product gaat via 
fijnmaziger transport naar de klant. 

Uitgeprint/gereed product gaat via 
fijnmaziger transport naar de klant. 
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Wanneer een afnemer een product vraagt welke 3D geprint kan worden dient deze een vraag voor 
zijn product in bij een ontwerper. Deze kan vervolgens een product ontwerpen die aan de eisen 
voldoet van de afnemer. Als het ontwerp gemaakt is kan deze opgestuurd worden naar een 3D 
printer. Deze printer moet aan een aantal eisen voldoen; zo moet deze op de juiste locatie (het liefst 
zo dicht mogelijk bij de afnemer en met beschikking over de juiste infrastructuur) staan. Daarnaast 
moet de kwaliteit van de printer voldoen aan gestelde eisen. Dit houdt in dat de printer het materiaal 
moet kunnen printen waar de afnemer naar vraagt en moet kunnen voldoen aan kwaliteitseisen als 
hitte bestendigheid, formaat etc. als de afnemer dit wenst. Wanneer het product geprint is moet 
deze met een bestaande modaliteit naar de door de afnemer opgegeven locatie gebracht worden of 
kan de afnemer het product ophalen bij de print faciliteit. 
 
Wanneer 3D printen als modaliteit gezien wordt gaat het over de route die wordt afgelegd van stap 3 
tot 5. Een ontwerp (digitaal product) gaat over een datakabel naar het eindstation: de 3D printer. 
Daar wordt het net als bijvoorbeeld de transport modaliteiten schip of vliegtuig via fijnmaziger 
transport naar de eindklant gebracht. 
 
Hieronder is 3D printen aan de hand van de zojuist gedefinieerde route toegevoegd aan de tabel 4 op 
de vorige bladzijde. Verder wordt er op de volgende bladzijde een korte toelichting gegeven per 
criteria-punt. 

Tabel 5 bron: (Visser&van Goor, 2011) bewerkt 

 
Snelheid 
Score: 3 
3D printen is een relatief snel transport middel, een ontwerp kan over de datakabel binnen minuten 
waar ter wereld worden verstuurd. Wel is er dan nog geen fysiek product, deze moet geprint worden 
wat nog een aantal uur/dagen in beslag kan nemen.  
 
Bereikbaarheid 
Score: 3 
Er is een (dure) infrastructuur nodig om een ontwerp uit te printen, deze zal (zeker op) korte termijn 
niet op elke straathoek te vinden zijn. Dit betekend dat producten de laatste meter nog moeten 
worden getransporteerd door een modaliteit welke een hogere mate van bereikbaarheid. 
 
Variabiliteit 
Score: 2 
Onvoorziene omstandigheden die het vervoer met 3D printers verhinderen kunnen slaan op de 
datakabel en het eindstation: de printer. De datakabel kan hierbij vergeleken worden met de pijplijn. 
Deze modaliteit scoort goed op het gebied van variabiliteit. Verder kunnen er bij het eindstation 
verstoringen plaatsvinden. Het eindstation kan als gecompliceerde aangemerkt worden in 
vergelijking met die van de pijplijn en daarom kunnen er hier meer verhinderingen in het transport 
plaats vinden. 

Tabel 5 Score tabel transportmodaliteiten met 3D printen 

Transportmiddel Vrachtwagen Trein Schip Vliegtuig Pijpleiding 3D printen 

Snelheid 3 4 5 2 6 1 

Bereikbaarheid 1 2 4 3 5 3 

Variabiliteit 3 4 5 6 1 2 

Bruikbaarheid 3 2 1 5 6 4 

Frequentie 2 4 5 3 1 6 

Beschadiging 4 5 2 3 1 (printer 
afhankelijk) 

Kosten 5 4 1 6 3 2 
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Bruikbaarheid 
Score: 4 
De grootste verscheidenheid aan product (ontwerpen) kunnen worden verscheept over de 
datakabel. Echter moeten deze tot een fysiekproduct geprint worden bij de printer. Hierdoor wordt 
de bruikbaarheid van deze modaliteit bepaald door de kwaliteit van de printer, deze is op dit 
moment nog beperkt. Echter zal deze, wanneer de techniek verder ontwikkeld natuurlijk groeien.  
 
Frequentie van aflevering 
Score: 6 
3D printen als modaliteit is vooral geschikt voor spoedleveringen van producten met een lage 
omslagfrequentie. Dus ondanks dat het niet geschikt is, voor producten met een hoog frequente 
levering is dit in principe geen nadeel. 
 
Beschadiging 
Score: Dit is voor nu nog onbekend. Wel wordt er verwacht dat deze gelijk zal staan of misschien zelfs 
boven het vliegtuig uit zal komen. 
 
Kosten 
Score: 2 
De kosten van 3D printen zijn hoog, maar als ze vergeleken worden met de reeds bestaande 3D 
printers valt het mee. Industriële printers zijn grof genomen te verkrijgen voor prijzen tussen de 
€100.000,- en €1.000.000,- (Mcad, g.d) ter vergelijking, een binnenvaartschip kost zo’n €5.000.000,- 
euro (schiplink, g.d.). Hieronder is een grove schets gemaakt van de benodigdheden voor het gebruik 
maken van 3D printen als modaliteit en of de kosten hiervoor hoog, gemiddeld of laag zijn ten 
opzichte van de andere transportmodaliteiten. 
Daarnaast de infrastructuur, deze is voor een groot deel al aanwezig in de vorm van datakabels. 
Aangezien er nog meer belanghebbende zijn voor een goede data infrastructuur zullen de kosten 
voor het onderhoud en het aanleggen ervan niet alleen bij de uitbaters van 3D printers als modaliteit 
liggen (vergelijkbaar met het wegennet).  
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Verder zijn er de mensen die nodig zijn om de printers draaiende te houden, zowel de medewerkers 
van de modaliteit als de makers van de 3D ontwerpen dragen hier aan bij. 
Ten slotte de grondstoffen en energie die nodig is om de 3D printers te laten draaien. Dit kan gezien 
worden als de brandstof van de printers. In tabel x is te vinden welke aannames van de 
gemiddelde/relatieve kosten voor de verschillende modaliteiten gehanteerd worden. 

Tabel 6: bron: eigen inzicht  

 
Toelichting tabel: 
Om te vergelijken hoe duur de verschillende modaliteiten ten opzichten van elkaar zijn, zijn (grofweg) 
de benodigdheden voor de verschillende modaliteiten op een rij gezet. Dit zijn dus zoals net 
beschreven de modaliteiten zelf, hier zijn dus de voertuigen afgezet tegen (omdat, dat in dit geval de 
beste vergelijking oplevert) de 3D printer. Eigenlijk hoort dit dus de datakabel te zijn, maar de kosten 
voor ‘de datakabel’ voor een printfaciliteit tegenover een vrachtwagen is geen vergelijk. Daarnaast is 
gekeken naar de infrastructuur die nodig is, bijvoorbeeld het wegennet voor vrachtauto’s of 
terminals voor zee transport. Verder het onderhoud aan de modaliteiten, infrastructuur. Hier kan 
ook het upgraden van de modaliteiten worden gerekend (denk aan het verduurzamen van de vloot 
aan vrachtauto’s door spoilers op de cabines te zetten welke de luchtweerstand verlagen). Ten slotte 
nog de energie die nodig is om de modaliteiten te laten rijden. Hiervoor wordt bij de 3D printers ook 
de grondstof gerekend die nodig is om producten op te bouwen.  
 
Nadat het concept is toegelicht zal in het verloop van dit hoofdstuk worden ingegaan op de 
benodigdheden voor het opzetten van een 3D print project door logistiek dienstverleners. Hiervoor 
zal eerst worden ingegaan op markten die als kansrijk kunnen worden aangemerkt voor 3D printen. 
Vervolgens worden de printers die nodig zijn om aan te sluiten op de vraag van die markten 
beschreven. 

  

Tabel 6: Aannames relatieve kosten 3D printen t.o.v. bestaande modaliteiten 

 Prijs 3D printen t.o.v. bestaande modaliteiten 

Benodigdheden 3D 
printen 

Vrachtwagen Trein Schip Vliegtuig Pijpleiding 

3D-
printer(s)/Modaliteit 

Hoog Laag Laag Laag Hoog 

Infrastructuur 
(datakabels, 
printfaciliteiten etc.) 

Gemiddeld Laag Laag Laag Gemiddeld 

Onderhoud printers 
en infrastructuur  

Gemiddeld Gemiddeld Hoog Laag Gemiddeld 

Grondstoffen en 
energiekosten 

Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog 
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3.2 Printport 
Printport is een nieuw te ontwikkelen bedrijf dat het mogelijk maakt om 3D printen juist te omarmen 
in plaats van het af te stoten. Het is te vergelijken met een boot en een haven. Met een boot is het 
mogelijk om producten te vervoeren van de ene haven naar de andere haven. Het transport vindt in 
dat geval plaats over water. Bij de Printport is het ook mogelijk om een product te vervoeren. In dit 
geval vindt het transport niet plaats over het water maar via een datakabel. Er wordt daardoor geen 
product vervoerd maar data waarin de blueprint van het product staat. Het product wordt bij 
aankomst in Nederland ook niet gelost in een haven maar omgezet van een databestand naar een 
fysiek product door het te printen met een 3D printer. Na het printen wordt het product naar de 
klant gebracht met een traditionele transportmodaliteit. 
Hier is Printport de faciliterende partij, Printport biedt klanten de mogelijkheid om op hoogwaardig 
niveau producten te printen en het vervolgens te vervoeren naar de eindgebruiker. Hiervoor zal 
Printport investeren in een aantal hoogwaardige 3D printers die vervolgens als dienst kunnen 
worden aangeboden aan de verschillende logistiek dienstverleners. Printport is daarnaast een 
toevoeging op de bestaande mainports in de Westas. Naast de Airport, Seaport, Greenport en 
Dataport kan daar ook de Printport aan worden toegevoegd. Hier komt kennis en kunde samen en 
wordt er samengewerkt met logistiek dienstverleners om van 3D printen een kans te maken in plaats 
van een bedreiging.  

3.2.1  Markt  

Een van de meest essentiële benodigdheden is natuurlijk de aanwezigheid van een markt. Er zou 
natuurlijk niet aan begonnen moeten worden als de markt afwezig zou zijn. Daarom wordt er in deze 
paragraaf allereerst gekeken naar de totale omvang van de 3D print markt en vervolgens welke 
sectoren interessant zouden zijn voor een 3D print markt. Deze sectoren zijn vooral gekozen met het 
oog op de aanwezigheid van deze sectoren in het West-as gebied. 
 
Hoe groot is de markt van 3D printen 
3D printen is een innovatie die nog niet zo lang op de markt is. Hierdoor is de marktomvang van 3D 
printen momenteel nog beperkt. De wereldwijde marktomvang bedroeg in het jaar 2012 ongeveer 
2,2 miljard dollar (Nu.nl, 2013). Er wordt verwacht dat de markt voor 3D printen in 2015 gestegen zal 
zijn tot 3,7 miljard dollar. In het onderstaande figuur 4 is weergegeven wat de verwachte groei is 
voor de wereldwijde 3D print markt. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

Wholers(2012) 

 

Figuur 4: Waarde 3D print markt 
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De exacte omvang van de Nederlandse markt is echter niet bekend. Omdat niet bekend is wat de 
Nederlandse marktomvang is levert dit een aantal problemen op. Omdat namelijk niet precies 
bekend is hoeveel klanten er zijn voor 3D geprinte producten en hoeveel geld daarmee verdiend kan 
worden is het voor bedrijven lastig om deze markt te betreden. Er zal daarom per specifiek geval 
onderzocht moeten worden welke sectoren het beste aansluiten bij de expertise van de logistiek 
dienstverlener en hoeveel mogelijke klanten gebruik kunnen maken van de 3D print service.  
 
Hoe ziet de markt er uit? 
Op de West-as zijn een scala aan markten die interessant zijn voor 3D printen en daarmee dus ook 
voor 3D printen als modaliteit. De markten die interessant zijn voor dit onderzoek zijn bijvoorbeeld 
de Aviation sector, de High Tech sector, Fashion en onderdelensector. In deze paragraaf zullen deze 
markten worden beschreven. 
 
Aviation sector 
Voor de luchtvaart is 3D printen uiterst interessant. Onderdelen hebben vaak een lange doorlooptijd 
terwijl deze onderdelen dikwijls binnen afzienbare tijd geleverd dienen te worden in het geval van 
een AOG (aircraft on ground) waarbij het vliegtuig niet mag opstijgen als gevolg van defecte 
onderdelen. Dit heeft als resultaat dat er in de buurt van Schiphol diverse magazijnen zijn gevestigd 
die zich specialiseren in het opslaan van dergelijke onderdelen. De kosten voor een soort gelijk 
magazijn zijn hoog door de vertegenwoordigde waarde die erin ligt opgeslagen, wat ervoor zorgt dat 
de prijzen van deze onderdelen vaak hoog zijn. 
Als het mogelijk is een dergelijk onderdeel te printen blijft een snelle levertijd mogelijk of kan 
misschien zelfs verbeterd worden en worden de kosten van opslag van het onderdeel vermeden. 
 
High Tech 
Hightech onderdelen worden vaak in Azië of Amerika geproduceerd, om vervolgens, in het geval van 
hoogwaardige technologie, met het vliegtuig getransporteerd te worden naar de klant. In het geval 
van dure producten van kleine omvang (microchips) is dergelijk transport vaak zeer duur en zijn de 
verzekeringskosten van deze producten tijdens transport hoog. Deze verzekerings- en 
transportkosten komen te vervallen wanneer de producten kunnen worden geprint en alleen het 
laatste stuk getransporteerd hoeven te worden. 
 
Fashion 
Sieraden zijn kostbare producten ben een hoge waard dichtheid. Exclusieve ontwerpen hebben 
daarentegen een kleine lokaal gerichte markt. Door ontwerpen aan te bieden in plaats van het 
sieraad zelf is het mogelijk de markt internationaal te maken. Door een ontwerp te digitaliseren is 
het overal ter wereld te printen door een 3D printer die in staat is metaal soorten te printen. 
 
Medisch 
Voor de medische wereld biedt 3D printen talrijke kansen. Zo is het tegenwoordig al mogelijk om 
levend weefsel te printen. Een meer eenvoudigere toepassing van 3D printen binnen de zorg zijn 
protheses op maat. Door gebruik te maken van 3D printen kan de productie van protheses 
goedkoper en effectiever worden. Ook kan de levertijd drastisch verkort worden verkort wanneer 
een logistiek dienstverlener de protheses gaat printen. 
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Onderdelen/spare parts 
Specialistische consumenten onderdelen hebben vaak een lange levertijd. Ze moeten vanuit het 
buitenland komen wat de doorlooptijd en de kosten flink kan opdrijven. Wanneer een logistiek 
dienstverlener de onderdelen gaat printen kan de doorlooptijd verkort worden en de dienstverlener 
kiezen voor de meest efficiënte manier van transporteren van het product naar de eindgebruiker. 

3.2.2 Kandidaten 

Om te bepalen of een bedrijf wel of niet in aanmerking komt om 3D printen aan te gaan bieden als 
modaliteit is een scorekaart opgesteld. In deze scorekaart zijn verschillende succesfactoren opgesteld 
welke kunnen bijdragen aan het succesvol opzetten van 3D printen. Allereerst wordt deze scorekaart 
weergegeven. Vervolgens worden de verschillende succesfactoren toegelicht. Er is voor gekozen om 
geen specifieke bedrijven in kaart te brengen omdat er hierdoor (potentieel kansrijke) bedrijven 
worden buiten gesloten. 
De succesfactoren zijn opgesteld vanuit verschillende projectmanagement methoden. Deze zijn 
indien nodig aangepast zodat ze beter toepasbaar zijn op een project waar geprint gaat worden.  
 
Succesfactoren 3D printen 
Hieronder is tabel 7 weergegeven met de succesfactoren waar kandidaten aan moeten voldoen voor 
een succesvol 3D print project. Deze factoren zijn samengesteld aan de hand van kritische 
succesfactoren voor projectmanagement. Deze zijn aangepast voor een project met 3D printen.  

Tabel 7: Succesfactoren 

1. Sterke betrokkenheid (toekomstige) 
gebruikers 

2. Sterke betrokkenheid stakeholders van 
3D printers. 

3. Duidelijk en compleet omschreven 
functionele en technische specificaties 

4. Realistische verwachtingen 

5. Competente projectmedewerkers  

6. Competente medewerkers 

7. Affiniteit van opdrachtgever met project 
management 

8. Helder geformuleerde visie en zakelijke 
doelen 

9. Een hardwerkend en resultaatgericht 
projectteam 

Tabel 7 bron: (TIAG, onbekend) 
 
Verder zijn er hieronder een aantal succesfactoren beschreven die te maken hebben met de 
logistiekdienstverlener die een 3D project van de grond wilt krijgen. Verder is er een beschrijving van 
de factoren te vinden. 

1. Aanwezigheid en goede connectie met benodigde leveranciers grondstoffen: 
Zijn er al leveranciers van de dienstverlener die grondstoffen kunnen bieden voor de 
logistiekdienstverleners of kunnen deze worden aangetrokken? Als deze partijen nog 
aangetrokken moeten worden kan het opstarten vertragen en extra kosten met zich mee 
brengen. Ook levering in de toekomst kan lastiger worden. 
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2. Aanwezigheid en goede connectie met benodigde leveranciers ontwerpen: 
Zijn er al leveranciers van de dienstverlener die ontwerpen kunnen en nog belangrijker: 
willen bieden voor de logistiek dienstverleners of kunnen deze worden aangetrokken (zie 
paragraaf: markt)? Daarnaast moeten de Original manufacturers overtuigd worden om hun 
ontwerpen te delen met de logistiek dienstverleners. Zonder deze ontwerpen is dit concept 
immers zinloos. 
 

3. Betrokken medewerkers en kennisniveau of mogelijkheid tot opleiden van medewerkers: 
Er wordt veel gevraagd van de medewerkers met betrekking tot het 3D printen zelf. Zij 
moeten leren of er moeten medewerkers aangetrokken worden die in staat zijn om met 3D 
printers te werken. Daarnaast is kwaliteitswaarborging voor sommige markten van zeer 
groot belang. 
 

4. Kennisniveau en mogelijkheid tot opleiden: 
De medewerkers moeten al in staat zijn of moeten leren werken met 3D printers. Zonder 
geschoold personeel kan er geen goed product neer gezet worden 
 

5. Omgang met ICT: 
Bij een keten waar geprint wordt worden producten verstuurd in de vorm van data. Een 
logistiek dienstverlener zal moeten beschikken over een goed ontwikkelde ICT-infrastructuur 
om dit te kunnen ontvangen. 
 

6. Aanwezigheid en goede connectie met klanten: 
Heeft de dienstverlener al klanten die in sectoren werken die als kansrijk worden gezien met 
betrekking tot 3D printen of kunnen er mogelijk nieuwe klanten worden aangetrokken die 
hier kansen bieden (zie paragraaf: markten)? Daarnaast is er een goede relatie nodig omdat 
de dienstverlener een hogere mate van verantwoordelijkheid tegenover de klant (omdat 
deze nu ook de productie gaat volbrengen). 
 

7. Mogelijkheden voor vervoer naar klant: 
De voordelen die een 3D printer biedt zijn (o.a.) de snelheid en kwaliteit. Het is in het 
verlengde daarvan belangrijk dat het vervoer naar de eindklant (wat met één van) de 
bestaande modaliteiten zal gaan zo spoedig mogelijk zal moeten gaan om het voordeel van 
snelheid te laten bestaan. 
 

8. Vertrouwen door stakeholders: 
Een deel van partijen in de traditionele supply chain is gewend om traditioneel te produceren 
en vervolgens naar de klant te transporteren. In een keten met 3D printen is rol van de 
producent en andere stakeholders echter anders. Het zal niet langer gaan om het product 
zelf maar meer om het ontwerp. Het idee achter een product zal daarom steeds 
waardevoller worden en de productie gaat steeds meer decentraal plaatsvinden doordat er 
meer printers komen.  

 
Dit zijn (een aantal van de) succesfactoren waar een dienstverlener in ieder geval moet voldoen om 
3D printers in te kunnen gaan zetten als modaliteit. Deze zijn opgesteld aan de hand van het 
onderzoek waar onder andere in de voorgaande hoofdstukken is geschreven. 
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3.2.3  Open of gesloten concept 

Het concept 3D printen als modaliteit kan op verschillende manieren worden aangeboden. Zo is het 
mogelijk om dit concept door één logistiek dienstverlener uit te laten voeren. De vraag is echter of er 
via die manier voldoende klanten gevonden kunnen worden om de printer financieel aantrekkelijk en 
haalbaar te maken. De investeringen die gemoeid zijn met een techniek als 3D printer zijn vooral in 
het begin erg hoog. Door de hoge aanschafkosten van de printer is een grote investering vereist. Dit 
geld moet worden terugverdiend doordat klanten betalen voor de service van de 3D printen. Echter 
omdat de Nederlandse marktomvang van de 3D print markt niet bekend is, is het lastig om te 
bepalen in welke mate het financieel haalbaar is om dit concept exclusief door één logistiek 
dienstverlener uit te laten voeren. Mogelijk heeft deze namelijk niet voldoende klanten die gebruik 
willen maken van de 3D printer.  
 
Een andere mogelijkheid is in dat geval dat het concept wordt aangeboden aan alle logistiek 
dienstverleners die hier gebruik van willen maken. Zijn kunnen deze dienst dan aanbieden aan haar 
klanten of nieuwe klanten werven om gebruik te maken van deze dienst. Dit is een verandering ten 
opzichte van het originele concept. In het originele concept was er sprake van een logistiek 
dienstverlener die investeert in een 3D printer en deze gaat aanbieden als modaliteit. Bij dit concept 
is er ook sprake van één centrale partij die de 3D printer faciliteert maar in dit geval hoeft dit niet per 
se een logistiek dienstverlener te zijn. Bovendien wordt bij dit concept de 3D printer opengesteld 
voor een grote hoeveelheid logistiek dienstverleners. Er zal dus een centrale partij zijn die investeert 
in een 3D printer en deze openstelt voor partijen die daar gebruik van willen maken. Hierdoor 
kunnen logistiek dienstverleners gebruik maken van een 3D printer als modaliteit zonder dat ze daar 
zelf in hoeven te investeren. Deze mogelijkheid betekend dat de dienstverleners sneller geneigd 
zullen zijn de markt van 3D geprinte producten te betreden omdat er geen grote investeringen 
tegenover staan. Gelijktijdig kunnen de logistiek dienstverleners wel hun klanten wijzen op de 
mogelijkheden van 3D printen en zo ook nieuwe klanten werven. Maar bij dit concept is er wel een 
centrale partij nodig die voldoende middelen heeft om te investeren in een 3D printer en vervolgens 
ook verantwoordelijk is voor alle processen die daarbij komen kijken. Deze centrale partij zal 
vervolgens zelf op zoek gaan naar mogelijke klanten en logistiek dienstverleners die gebruik willen 
gaan maken van de 3D printer. Door het openstellen van het concept voor alle logistiek 
dienstverleners kunnen meer klanten worden bereikt. Uiteindelijk als de markt verder groeit, is er de 
mogelijkheid dat alsnog één logistiek dienstverlener de 3D printers koopt en gaat aanbieden aan 
alleen haar klanten.  
 
Uiteindelijk is er gekozen voor het open concept. Op deze manier kan de markt op een bredere 
manier bediend worden en zal het sneller financieel aantrekkelijk zijn om 3D printen als modaliteit in 
te gaan zetten omdat er sneller op grotere schaal geprint kan worden wanneer gebruik gemaakt kan 
worden van het netwerk van meerdere dienstverleners in plaats van één. Aangezien niet elk bedrijf 
bereid is om te investeren in 3D print technieken is de markt voor 3D geprinte producten op dit 
moment nog niet zo groot. Ondanks de geringe grote van de markt is de markt wel sterk groeiend. In 
de toekomst is het daarom mogelijk dat dan het gesloten concept meer gebruikt gaat worden. Op dit 
moment zijn de marktomstandigheden echter beter voor het open concept.  
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3.2.4  Kansen en bedreigingen 

Het is belangrijk de kansen en bedreigingen in kaart te brengen voordat een concept tot een 
daadwerkelijk product word omgezet. Daarom zal dit ook gedaan worden voor Printport. Als deze in 
kaart zijn gebracht is het mogelijk te kijken hoe hiermee omgegaan dient te worden. Vanuit de 
kansen worden verder Unique selling points van het concept op kernachtige wijze opgesteld, 
inclusief een korte toelichting waarin uiteen wordt gezet waarop dit van toepassing is.  
 
Kansen  
Er kunnen met het concept nieuwe klanten worden aangetrokken.  
Wanneer de 3D printer aangeboden wordt als modaliteit kunnen er nieuwe klanten aangetrokken 
worden voor de logistiek dienstverlener. Dit zijn de klanten die behoefte hebben aan hoogwaardige 
producten die snel geleverd moeten worden. 
 

- Met het concept kan een voorsprong op de concurrentie behaald worden: 
Wanneer 3D printers aangeboden worden door logistiek dienstverleners (als modaliteit 
bijvoorbeeld) ontstaat er op het gebied van 3D printen een voorsprong. 3D printers worden 
momenteel namelijk nog niet (op grote schaal) aangeboden. Zeker niet door logistiek 
dienstverleners. Wanneer een logistiek dienstverlener dus met 3D printen start wordt gelijk 
een voorsprong gehaald op het gebied van 3D printen. 

 
- Productie kan worden verplaatst, bijvoorbeeld dichter naar de klant: 

Wanneer klanten interesse tonen voor 3D printers en er vraag ontstaat naar via printers 
geleverde producten kunnen de 3D printers in de buurt van de klant worden gefaciliteerd. 
Hierdoor kan er een kortere levertijd gerealiseerd worden en dus een hogere mate van 
service geboden worden naar de klant.  

 
- Het gebruik van grondstoffen verlaagd: 

In principe gebruikt een 3D printer alle grondstof die er in wordt gestopt. Dit in contrast tot 
conventionele productiemethoden waar er waste ontstaat bij de fabricage van producten. 
Bijvoorbeeld doordat staal wordt weggesneden om een autodeur te maken.  

 
- De voorraadkosten kunnen worden verlaagd: 

Wanneer producten met een lage omslagfrequentie geprint gaan worden kunnen deze uit de 
magazijnen worden gehaald. Zeker in het geval van hoogwaardige producten kan dit een 
grote kostenbesparing als gevolg hebben. 

 
- Milieuvriendelijkheid van de techniek: 

Verschillende punten maakt dat 3D printen als milieuvriendelijk aangemerkt kan worden. 
Onder ander de efficiëntie van het productieproces. Daarnaast de mogelijkheid van nieuwe 
ontwerpen et cetera die het eindproduct (milieutechnisch) kunnen verbeteren. Ten slotte de 
milieuvriendelijkheid van het concept modaliteit. Een product gaat nu over de datakabel 
vervoerd worden in plaats van met een bestaande modaliteit. Bestaande modaliteit zijn over 
het algemeen niet milieuvriendelijk, of beter gezegd de klassieke modaliteit stoot schadelijke 
stoffen uit, dit is met de datakabel (in mindere mate) het geval. 
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- 3D printen biedt voordelen ten opzichte van bestaande modaliteiten: 
Een 3D printer kan als beter alternatief gezien worden ten opzichte van bestaande 
modaliteiten. Wanneer producten geprint kunnen worden die momenteel op bestelling 
worden geproduceerd kan 3D printen ervoor zorgen dat de levertijd kan worden verlaagd. 
Ook is de datakabel een snellere manier van transport dan bestaande transportmodaliteiten. 
Daarnaast zouden transportkosten zelfs kunnen worden verlaagd ten opzichte van bestaande 
modaliteiten. Een compleet overzicht van deze voordelen is te vinden in de paragraaf: keuze 
grenzen modaliteiten. 

 
- Verschillende producten met één productiemiddel: 

Met één printer kunnen verschillende producten geprint worden. Waar er voorheen wellicht 
verschillende machines voor nodig waren kan dit (in de toekomst of) nu met één soort 
printer. Wel dient hierbij aangemerkt te worden dat er net als met conventionele 
productiemiddelen natuurlijk ook in dit opzicht beperkingen zitten aan de printers. 

 
- Mogelijk om meerdere rollen vervullen: 

Naast de rol van traditioneel dienstverlener is het ook mogelijk meer te doen voor de 
logistiek van bedrijven: zo ook voor de productielogistiek. Wanneer een bedrijf wel 
producten heeft die 3D print potentie hebben maar zelf niet de kennis bezit om dit product 
als dusdanig te ontwerpen kan Printport bij springen met haar kennis van 3D printen en 
helpen met het ontwerpen van een blueprint voor dit soort producten. 
 

- Forecasting van grondstoffen vind plaats op globaler niveau. 
Naast de mogelijkheid om met één printer en ook één soort grondstoffen verschillende 
producten te printen is het mogelijk om op globaler niveau de vraagvoorspellingen te maken. 
Namelijk de grondstof in plaats van het product. 

 
Unique Selling Points 
Kortom vallen de kansen in te delen in drie Unique selling points, deze zijn hieronder weergegeven in 
een tabel 8. 

Tabel 8 bron: eigen inzicht 

 
  

Tabel 8: Unique Selling Points 

Faster De modaliteit kan sneller zijn ten opzichte van bestaande modaliteiten. 
Daarnaast kan de totale tijd dat producten vanaf productie tot de eindklant komt 
(in sommige situatie) worden verkort/versneld.  

Cheaper De modaliteit kan goedkoper zijn ten opzichte van bestaand modaliteiten. 
Daarnaast kunnen er kosten besparingen onder andere door: 

- Grondstofbesparing, 
- Voorraadverlaging 
- Kortere leadtimes. 

Better De situatie wordt beter dat zit hem in: 
- Verbeteren van de product kwaliteit, 
- (Mogelijkheid tot) Aantrekken nieuwe klanten, 
- Hogere service naar de klant, 
- Milieuvriendelijkheid van het concept door efficiënt grondstofverbruik en 

gebruik van datakabel over de lange afstand i.p.v. een bestaande 
modaliteit. 
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Bedreigingen 
De snelle ontwikkeling en toepassingsmogelijkheden van 3D printers. 
Dit kan ervoor zorgen dat er achterstand ontstaat op de concurrentie wanneer er niets gedaan 
wordt. Daarnaast kan de snelle ontwikkeling ervoor zorgen dat 3D printers binnen korte tijd niet 
meer up-to-date zijn.  
Zoals al eerder beschreven is de afschrijving van een 3D printer 7 jaar. Hier moet rekening mee 
gehouden worden. Daarnaast bestaat de kans dat de printers door een technologische ontwikkeling 
sneller afgeschreven worden. 
 

- Regels met betrekking tot certificering van producten die geprint zijn.  
Daarnaast is het doordat het nog een vrij nieuwe techniek is nog weinig bekend over wet en 
regelgeving met betrekking tot printers. Dit zou in de toekomst problemen kunnen 
opleveren. 
Hiervoor zullen er (zeker wanneer er net gestart wordt met 3D printen) veel 
kwaliteitscontroles en indien nodig verbetering nodig zijn. Daarnaast bestaat er nog geen 
regelgeving met betrekking tot de rechten van ontwerpen (CAD-bestanden).  

 
- Afspraken met Original Manufacturers.  

Deze moeten bereid zijn om ontwerpen te delen en (een deel van de) productie aan de 
logistiek dienstverlener te geven.  
Hiervoor dienen goede afspraken gemaakt te worden en het concept moet voor de Original 
Manufacturers aantrekkelijk gemaakt worden. Dit kan bijvoorbeeld doordat het concept tot 
een kosten verlaging kan leiden. Daarnaast wordt er onder andere door de hogere service, 
betere kwaliteit een hogere waarde gecreëerd voor de klant. Die hogere waarde van de klant 
kan zich vertalen naar een hogere prijs die de OM kan vragen voor haar ontwerpen 

 
- Aanlevering en opslag van grondstoffen. 

De aanlevering van grondstoffen die de printers zal gaan gebruiken blijft gebeuren met 
klassieke modaliteiten. Ook zal de grondstof aanvoer aan moeten sluiten op de vraag, dit zal 
zeker in het begin voor problemen kunnen zorgen met de forecast omdat er nog niet veel 
informatie over de vraag naar geprinte producten is. Ten slotte moeten de grondstoffen 
worden opgeslagen. Het liefst zo dicht mogelijk bij de printers om zo flexibel mogelijk te 
kunnen inspringen op de vraag van de klant.  

 
- Afspraken met betrekking tot verantwoordelijkheden. 

Wanneer dit concept toegepast gaat worden veranderen verantwoordelijkheden in de keten. 
Aan de ene kant verschuiven er verantwoordelijkheden onder andere doordat er op andere 
plekken wordt geproduceerd. Daarnaast worden er bijvoorbeeld ontwerpen gedeeld waar 
zorgvuldig mee omgegaan dient te worden. Daarom is het verstandig om incoterms op te 
stellen, hierover is een uitgebreide toelichting te vinden in bijlage 2: incoterms. 
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3.3. Toegevoegde waarde 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de benodigdheden voor een keten waarin een 3D printers 
worden aangeboden (of faciliteert) als modaliteit. Er zal worden ingegaan op de primaire en 
secundaire benodigdheden voor een dergelijke keten of Printport dit zelf gaat (of zou moeten) doen 
of dat het logischer is om bepaalde activiteiten uit te besteden. Om dit vorm te geven is gebruik 
gemaakt van de waardeketen van Porter (zie figuur 5 hieronder) deze is ingevuld en verder toegelicht 
in het verloop van deze paragraaf. Met behulp van de waardeketen is het ook mogelijk om te 
benoemen waar de waarde in dit concept wordt toegevoegd toevoegt met de 3D printers en dus de 
marge vandaan komt. In de paragraaf kansen en bedreigingen zijn unique selling points (Faster, 
Cheaper, Better) gedefinieerd. In deze paragraaf wordt niet op deze kern punten ingegaan. Alleen de 
bedrijfsprocessen worden beschreven (uiteindelijk zijn dit dus wel de processen waar de waarde van 
het concept vandaan komt). 

 
Figuur 5 Waardeketen van Porter. Bron: (intemarketing, 2014) 
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Primaire activiteiten 
Inkomende logistiek 
Beschrijving activiteit: 
In de nieuwe situatie gaat het hier om het ontvangen van de grondstoffen voor de printers en het 
ontvangen van de ontwerpen. Het distribueren van de ontvangen grondstoffen en ontwerpen 
richting de printers.  
 
Benodigdheden: 
Hiervoor kan de expertise gebruikt worden van logistiek dienstverleners, aangezien de ervaring 
hebben met inbound logistics. Daarnaast zijn er fysieke middelen nodig om de inkomende logistiek 
goed te laten verlopen. Deze fysieke middelen zijn de middelen waarmee de goederen (of dragers) 
mee gehandeld worden. Verder zijn er middelen nodig waarmee de goederen naar het printproces of 
opslag worden gestuurd (denk aan handelingsapparatuur maar ook ICT om de goederenstroom te 
kunnen beheersen). Een goed ontwikkelde inbound logistiek deze activiteit is tevens een waarde 
creatie naar de eindklant.  
Daarnaast zijn er de inkomende ontwerpen. Hiervoor is een (dan al niet goed ontwikkelde) ICT 
infrastructuur nodig. Daarnaast moeten de binnenkomende ontwerpen eventueel geordend worden 
(op prioriteit of printer etc.). Het uitbesteden van ICT activiteiten aan externe partijen lijkt wanneer 
er geprint gaat worden de meest logische optie aangezien op die manier de nodige kennis 
binnengehaald kan worden. 
 
Operations 
Beschrijving activiteit: 
Gaat onder andere over de activiteiten na het binnenkomen (en wegzetten/opslaan) van de 
grondstoffen en het printen van de producten. Kort gezegd alle activiteiten vanaf het wegzetten of 
opslaan van de grondstoffen tot dat het product gereed is voor verzending via fijnmazig transport 
naar de eindgebruiker. 
 
Benodigdheden: 
Voor de handeling van en vanaf de printers zijn zoals net beschreven middelen nodig voor de 
handeling (van grondstoffen en eindproducten) en de informatie voorziening nodig. Daarnaast zijn er 
mensen nodig die de processen kunnen aansturen, onder andere de printprocessen. Dit houdt in dat 
er mensen aangenomen moeten worden dan wel opgeleid moeten worden.  
 
Uitgaande logistiek 
Beschrijving activiteit: 
Gaat over het overslaan van 3D printen naar fijnmazig transport inclusief het fijnmazig transport naar 
de eindgebruiker. Hierbij horen dus ook de activiteiten van het sorteren van de eindproducten 
transport planning et cetera.  
 
Benodigdheden: 
Zowel voor grondstoffen vervoer en het vervoer van gereed product naar de eindklant geldt hier dat 
de (meeste) logistiek dienstverleners hier de kennis en middelen voor hebben daarom zal ook aan de 
logistiek dienstverleners overgelaten worden. 
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Marketing en verkoop 
Beschrijving activiteit: 
Alle activiteiten die ervoor zorgen dat een klant weet dat waar deze naartoe kan om het gewenste 
product te halen. In dit geval wie verkoopt het '3D printen van de producten'. 
 
Benodigdheden 
Een van de sterke punten van het concept is dat de klant bij één partij terecht kan voor deze service 
namelijk: de printport. Daar zal de marketing en verkoop ook vandaan komen. Wel kan er een 
externe partij aangetrokken worden om het concept zo sterk mogelijk naar de klant te 
communiceren. 
 
Service 
Beschrijving activiteit: 
Is kort gezegd (let wel het dit betekend niet dat het proces kort is)de nazorg nadat de klant haar 
product heeft ontvangen. Wie zorgt voor welke nazorg? 
 
Benodigdheden: 
Dit hangt af van een aantal factoren. In de eerste plaats wie print de producten? De logistiek 
dienstverlener of een externe (“print”) partij. En ten tweede welke extra service kan er geboden 
worden. Gedacht kan worden aan het verzekeren van producten, garantie etc.  
 
Ondersteunende activiteiten 
Infrastructuur 
Beschrijving activiteit: 
De vorm van de organisatie: het management en financieel beheer. 
 
Benodigdheden: 
Deze zal (Zeker in het begin) door de oprichter(s) van Printport gedaan worden. Als het concept 
sterke groei ondervindt kan er nog voor gekozen worden om het management dan wel het financieel 
beheer door een externe partij te laten doen. 
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Human Resource Management 
Beschrijving activiteit: 
Alles wat te maken heeft met de factor arbeid, o.a. opleiding en salaris. In de nieuwe situatie zal er 
personeel aangetrokken moeten worden of bestaand personeel moet worden omgeschoold zodat 
die met het printproces overweg kunnen. 
 
Benodigdheden: 
Er moet personeel zijn die in staat is om de nieuwe processen tot stand te laten komen. Personeel 
dat in staat is om de toevoer van grondstoffen af te handelen. Daarnaast moeten er mensen zijn die 
met het printproces overweg kunnen. En ten slotte personeel die het vervoer naar de eindgebruiker 
verzorgt. Dit laatste proces gaat waarschijnlijk volbracht worden door een logistiek dienstverlener. 
Hieronder is in tabel weergegeven welk personeel er nodig is en wat het gemiddelde salaris is van 
een dergelijk personeelslid. 

Tabel 9: benodigd personeel 

Functie Omschrijving Salaris 

Magazijn medewerkers Zorgen voor handeling van 
grondstoffen en eindproducten 
vanaf en tussen inbound en 
outbound logistics. 

€1.750-€2.000 euro per maand. 
(nationale beroepengids, 2014) 

IT-specialisten Zorgen voor de fysieke 
infrastructuur van de IT 
voorzieningen die nodig zijn voor 
het print proces en eventueel het 
aanleggen van de software die 
nodig is voor het concept. 

€2.000-€4.833 euro per maand. 
(nationale beroepengids, 2014) 

Print-operators Mensen die in staat zijn om 
producten van het ontwerp tot 
een fysiek product te maken 
(indicatie op basis van:). 

Geen informatie beschikbaar  

Ontwerpers (indicatie op basis van 
CAD tekenaars) 

Zijn nodig voor het maken van de 
3D ontwerpen welke geprint gaan 
worden. 

€2.000-€10.000 euro per maand. 
(nationale beroepengids, 2014) 

Chauffeurs Voor het transport (naar de 
eindklant. 

€1.600-€2.300 euro per maand 
(nationale beroepengids, 2014) 

Tabel 1 bron: (nationale beroepengids, 2014) 

 
Technologische ontwikkeling 
Beschrijving activiteit: 
Bestaat uit R&D, houd in het ontwikkelen van de logistieke activiteiten en de printprocessen.  
 
Benodigdheden: 
De kosten van R&D voor de in en outbond zullen niet te hoog zijn. Omdat de in en outbound geen 
kernactiviteiten zijn van Printport is het niet aan te raden om aan deze processen veel tijd en geld te 
besteden. Ook zullen, de R&D kosten van de in en outbound processen ook niet veranderen naar 
aanleiding van de 3D print processen. Wel dient er met betrekking tot de kosten voor het 3D print 
proces rekening gehouden worden met hoge research kosten.  
 
  



36 
 

Inkoop 
Beschrijving activiteit: 
Het inkopen van grondstoffen voor de printers. Daarnaast het onderhouden van contracten met 
klanten, externe partijen en leveranciers van ontwerpen. 
 
Benodigdheden: 
Hiervoor moet kennis opgedaan worden; de leveranciers van de benodigde grondstoffen dienen in 
kaart gebracht worden. Daarnaast moet hier een relatie mee worden opgebouwd. Wellicht dat de 
inkoop, wanneer er sprake is van groei in vraag naar 3D printen als modaliteit een externe partij 
aangetrokken worden die de inkoop kan gaan doen. Hierdoor zijn er namelijk schaalvoordelen te 
behalen.  
 
Samenvatting toegevoegde waarde 
 De toegevoegde waarde van Printport is in kaart gebracht aan de hand van de waarde keten van 
Porter. Ook is aangegeven of Printport welke activiteiten er plaats moeten vinden en of deze wellicht 
moeten worden uitbesteed. De waarde keten deelt alle bedrijfsprocessen in de primaire of 
secundaire/ondersteunende activiteiten, deze zijn voor Printport de volgende. Inkomende logistiek, 
het ontvangen van de grondstoffen en ontwerpen voor het printproces. Operations, het printen van 
de producten. Uitgaande logistiek, het sorteren en op transport zetten van de eindproducten. 
Uitgaande logistiek, is het transport naar de eindgebruiker, welke zeer waarschijnlijk door een 
externe partij gedaan zal worden. Marketing en verkoop, alle activiteiten die gericht zijn op het 
bekend maken van het concept en het verkopen van de producten van eindproducten. Service, de 
nazorg nadat een klant een product heeft gekocht. Verder is er een infrastructuur nodig: dit gaat 
over de vorm van de organisatie/management. Human resources: personeel en opleidingen etc. 
Technologische ontwikkeling van het product en de bedrijfsprocessen. En ten slotte de Inkoop van 
grondstoffen en ontwerpen. 
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3.4. Value Creation Canvas 
Om een gedegen businessplan compleet te maken, moet de manier waarop er geld verdiend gaat 
worden natuurlijk ook beschreven worden. Dit wordt gedaan in het verdienmodel. Voor dit project 
zal er een hoofdmodel worden aangehouden, het Value Creation Canvas. Dit model is ervoor 
bedoeld een inzicht te krijgen in de klantbeleving van het product en zo deze te optimaliseren en een 
betere prijs te kunnen opstellen. 
Zoals eerder beschreven in dit rapport zal de waarde worden gecreëerd tijdens het printen van 
producten op locatie waardoor deze niet meer met conventionele modaliteiten getransporteerd 
hoven te worden of moeten worden opgeslagen in warehouses. Maar hoe wordt deze waarde in 
rekening gebracht? En aan wie? 
Om antwoord te geven op deze vragen zal er een overzicht gemaakt moeten worden van de opbouw 
van de door de klant te betalen prijs. 
 
Stap 1: Waarde 
De visie van Printport is dat de logistiek dienstverlener in de toekomst nog meer onder druk zal 
komen te staan op het gebied van service, snelheid en kosten. Om aan deze groeiende set eisen te 
voldoen zal de logistiek dienstverlener moeten veranderen en evolueren en met nieuwe 
benaderingen moeten komen. Het doel is om deze sector hierbij te helpen en te komen met een 
oplossing voor dit probleem: 3D printen als modaliteit. 
 
Wat Printport naar buiten wil uitstralen is dat het in dienst staan van de logistiek dienstverlener 
sector en niet dat Printport gaat concurreren met de huidige spelers. Printport willen de 
dienstverleners helpen sneller opdrachten te kunnen volbrengen en meer waarde toe te voegen aan 
hun ‘product’. 
 
Op de vraag “Waarom doet Printport wat het doet” is het antwoord: Printport wil de toekomst van 
logistiek veilig stellen en hier een actieve rol in spelen. 
 
Stap 2: Waarde voor de Klant 
Persona: De gebruikers van Printport zullen logistiek dienstverleners zijn die al werken voor bedrijven 
met hoogwaardige producten en die een fijnmazig netwerk hebben. Dit houdt in dat zij zowel lange 
afstand transport als distributielogistiek over korte afstanden doen. De waarde voor de logistiek 
dienstverlener is dat dit initiatief de dienstverlener in staat stelt leveringen sneller te volbrengen 
voor hoogwaardige producten, waarbij de klant van de dienstverlener zo mogelijk ook nog voordelen 
kan behalen.  
Hoe het hele proces ingebeeld moet worden is dat een dienstverlener een opdracht krijgt van een 
klant om iets met spoed te vervoeren. De dienstverlener kan dan voorstellen het product (voor zover 
dit mogelijk is) te printen en dan te leveren bij het juiste adres. Als de klant hiermee instemt en de 
blueprint verstuurd naar de dienstverlener kan deze op haar beurt dit bestand weer doorsturen naar 
het printstation. Wanneer het product klaar is kan de dienstverlener dit ophalen en afleveren bij de 
eindgebruiker.  
De contactpunten in dit proces met de dienstverlener zijn dan wanneer de dienstverlener de 
opdracht doorstuurt en wanneer het product wordt opgehaald. In de tussentijd zal misschien nog 
een op de hoogte gesteld worden van de voortgang.  
 
Stap 3: Dienst 
Het doel van deze nieuwe dienst is het versnellen en verkorten van de doorlooptijd en transport. 
Door dit te doen zijn kostenvoordelen te behalen op onder meer opslag. Voor de eindgebruiker zijn 
er ook voordelen te behalen door het product te laten transporteren doormiddel van 3D printen. Zo 
zijn er productie- en productvoordelen mogelijk, naast het eerder genoemde tijdsvoordeel.  
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Echter, wanneer dit product niet aan de man wordt gebracht, heeft het geen zin om dit op te zetten. 
Het idee hiervoor is om bij geïnteresseerde dienstverleners, de sales afdeling bij te scholen op het 
gebied van 3D printen als modaliteit, zodat zij dit met kennis van zaken kunnen verkopen aan de 
klanten van de logistiek dienstverlener. 
Waar het printstation vervolgens haar winst mee behaald is het verlenen van de service die gepaard 
gaat met het printen. Over de kostprijs zal een marge getrokken worden waarmee het station winst 
zal genereren. Deze kosten zullen in rekening gebracht worden bij de dienstverlener welke op haar 
beurt deze kosten weer zal doorberekenen aan haar klant.  
 
Stap 4: Prijsopbouw 
Bij het bepalen van de vraagprijs zal altijd eerst gekeken worden naar de variabele kosten die 
gemaakt moeten worden voor het tot stand brengen van het product.  
Naast de variabele printkosten zal er een vast starttarief worden gehanteerd om de vaste kosten te 
dekken. In de tabellen op de volgende bladzijden zijn de opbouw van de variabele en vaste kosten te 
vinden. Verder is er in een losse tabel te vinden met de kosten welke gemaakt worden bij de opstart 
van het concept 3D printen als modaliteit. 
 
Variabele kosten waar het opzetten van 3D printen als modaliteit te maken krijgt zijn als volgt 
opgebouwd in combinatie met een indicatie van deze kosten. 

Tabel 10: variabele kosten 

Variabele kosten Afhankelijk van: Kosten indicatie: 

Grondstofverbruik Soort en hoeveelheid 
grondstof 

Dit hangt af van de volume 
inhoud van het te printen 
product 

Onderhoudskosten printers Hoeveelheid onderhoud die 
nodig is en hoogwaardigheid 
van de printer. 

Tot €95.000 per jaar per 
printer 

Onderhoudskosten ICT 
infrastructuur. 

Soort contract met (eventuele) 
leverancier van het systeem. 
Complexiteit van het systeem 
en hoeveelheid calamiteiten.  

Nader te onderzoeken 

Personeelskosten Hoeveelheid FTE die extra 
nodig is voor de realisatie van 
het concept. opleidingsniveau 
en jaren in dienst.  

Te beginnen met 1 FTE op de 
werkvloer 

Rente kosten  Rente die betaald moet 
worden over onder andere de 
printers en de grondstoffen. 

5.50% rente per jaar over 10 
jaar 

Verzekeringskosten Verzekeringskosten over de 
eindproducten printers et 
cetera. Wordt onder andere 
bepaald door de contracten 
met de klanten. 

Aansprakelijkheidsverzekering 
en inboedel verzekering ca. 
11500 euro per jaar 

Tabel 10: bron: eigen inzicht 
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Naast de variabele kosten zijn enkele vaste kosten waar het concept mee te maken krijgt. De soort 
kosten zijn erin weergegeven, de manier waarop deze kosten worden opgebouwd en verder een 
indicatie van deze kosten per jaar/kwartaal/maand. De kosten die gemaakt worden bij het echt 
opstarten van het concept zijn niet in deze tabel, maar in een aparte tabel te vinden. 

Tabel 11: Vaste kosten 

Vaste kosten Afhankelijk van: Kosten indicatie: 

Ruimte kosten Hoeveelheid ruimte die nodig is 
voor de printers. Kosten van de 
ruimte waar de printers worden 
gefaciliteerd/staan. 

600 m2  a €65,- per m2 

per jaar 
€39000,- 

Opslagkosten grondstof Hoeveelheid grondstof die 
(gemiddeld) op voorraad wordt 
gehouden. Opslagkosten waar de 
grondstoffen op voorraad 
worden gehouden. 

Dit zal neerkomen op ten 
minste 1 machinelading 
van iedere grondstof. 
Hogere 
grondstofvoorraden 
worden gebaseerd op 
klantvraag en levertijd 
van deze grondstof 

Afschrijving van printers Waarde van printers en jaren dat 
deze in gebruik zijn. 

De printers zullen over 
zeven jaar worden 
afgeschreven omdat ze 
dan verouderd zijn. 
Hierbij is geen rekening 
gehouden met mogelijke 
upgrades 

Huur printer Kopen of huren? Soort contract 
met leverancier printer. Soort 
printer en  

Nader te onderzoeken 

Tabel 11: bron eigen inzicht 

 
Bij de implementatie van het concept zullen er kosten gemaakt moeten worden die (simpel gezegd) 
één keer gemaakt worden. Deze zijn in de aparte tabel hieronder uiteengezet.  

Tabel 12: Opstart kosten 

Opstart kosten Afhankelijk van: Kosten indicatie: 

Aanschafkosten printers Kopen of huren. Soort en 
hoogwaardigheid van de printers. 

Ca. 2 miljoen voor 3 
verschillende printers 
(bijlage 3: Printereisen) 

Aanschaf ICT infrastructuur Complexiteit en leverancier van 
het systeem.  

€5000,- 

Omscholing en opleiding van het 
personeel 

Aard en niveau van de opleiding 
en startniveau van het personeel. 
Duur van de opleiding 

36500 per persoon voor 
alle aan te schaffen 
printers 

Tabel 12: bron: eigen inzicht 

 
Verdiensten 
De punten waarmee geld verdiend kan worden zijn in beide scenario's hetzelfde. In beide gevallen zal 
er een marge getrokken worden over de variabele kosten. Het starttarief zal vooral kostendekkend 
zijn 
Maar wanneer de marge verhoogt gaat voor 3D printen zijn er verschillende factoren (of Unique 
selling points) die meegenomen worden in het bepalen voor de marge die gevraagd kan worden voor 
de techniek.  
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Tabel 13 Winst percentage 

Vraag naar geprinte producten. 

Kwaliteit die geleverd kan 
worden. 

Exclusiviteit en of hoeveel 
concurrentie is er op het gebeid 
van 3D printen. 

Realisatie hoog service level en 
hoge leveringsbetrouwbaarheid. 
Tabel 13 bron: eigen inzicht 

 
Bij de kostprijs hoort in principe alle kosten die de dienstverlener normaal gesproken ook zou maken. 
Deze zijn worden aangegeven als: ‘indirecte kosten’. Deze naam is gekozen omdat het op indirecte 
wijze te maken heeft met het concept 3D printen als modaliteit. Deze kosten zullen bij de kostprijs 
komen en de uiteindelijke prijsopbouw bepalen. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan gas, 
water en licht enzovoort. 
 

3.5 Samenvatting 
3D printen kan ten opzichte van traditionele transportmodaliteiten vooral waarde toevoegen op het 
gebied van snelheid. Hiermee concurreert Printport vooral met het vliegtuig. Een voordeel dat 3D 
printers hebben ten opzichte van vliegtuigen is dat bijna alle kosten die hiermee gepaard gaan lager 
zijn dat een vliegtuig. Vanuit deze redenen zal Printport zich gaan richten op de hoogwaardige 
markten die op de Westas actief zijn. Maar deze markten zijn niet de eerste doelgroep. Printport 
wordt opgezet voor logistiek dienstverleners die opereren voor spelers op deze markten en daar ook 
een band hebben gecreëerd met deze spelers. Als deze spelers bekent zijn zal Printport voor al deze 
dienstverleners ter beschikking staan, om op deze manier een zo groot mogelijke schaal te behalen 
waardoor de kosten gedrukt kunnen worden. 
Naast het printen zelf zijn er ook nog andere kansen van dit model. Zo kan er ook geholpen worden 
met het maken van blueprints voor producten wanneer klanten daar zelf de expertise of middelen 
niet voor hebben. Daarnaast vindt er minder verspilling plaats door te printen. Op veel vlakken kan 
Printport dus sneller, goedkoper en beter zijn. De risico’s die aan het idee zitten zijn dat niet iedere 
marktpartij zijn productie uit handen wil geven en dat er aan bepaalde producten zware eisen 
hangen met betrekking tot certificering. 
De toegevoegde waarde van Printport is in kaart gebracht aan de hand van de waarde keten van 
Porter. Ook is aangegeven welke activiteiten er plaats moeten vinden en of deze wellicht moeten 
worden uitbesteed. De waarde keten deelt alle bedrijfsprocessen in de primaire of 
secundaire/ondersteunende activiteiten, deze zijn voor Printport de volgende. Inkomende logistiek, 
het ontvangen van de grondstoffen en ontwerpen voor het printproces. Operations, het printen van 
de producten. Uitgaande logistiek, het sorteren en op transport zetten van de eindproducten. 
Uitgaande logistiek, is het transport naar de eindgebruiker, welke zeer waarschijnlijk door een 
externe partij gedaan zal worden. Marketing en verkoop, alle activiteiten die gericht zijn op het 
bekend maken van het concept en het verkopen van de producten van eindproducten. Service, de 
nazorg nadat een klant een product heeft gekocht. Verder is er een infrastructuur nodig: dit gaat 
over de vorm van de organisatie/management. Human resources: personeel en opleidingen etc. 
Technologische ontwikkeling van het product en de bedrijfsprocessen en ten slotte de Inkoop van 
grondstoffen en ontwerpen. 
De uiteindelijke manier waarop er geld verdiend zal worden is door een kostprijs te rekenen met 
daaroverheen een marge om de overhead te dekken en winst te maken. 
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Hoofdstuk 4 Conclusies & Aanbevelingen 

4.1. Conclusies  
De Westas is in beweging, nieuwe ontwikkelingen komen en gaan. En nu staat 3D printen aan de 
poorten van de Westas om het gebied te veroveren. Niet iedereen zit echter op deze nieuwe 
innovatie te wachten en sommige bedrijven zien dit dan ook als een bedreiging. Zo ook de logistiek 
dienstverleners, zij zijn bang dat de komst van de 3D printen minder transport en opslag zal gaan 
betekenen. In dat geval zal de 3D printer namelijk hun marktaandeel gaan aantasten. Om 3D printen 
niet te zien als een bedreiging maar juist als een kans is het concept Printport ontwikkeld. Hierbij 
wordt geïnvesteerd door Printport in hoogwaardige 3D printers waar logistiek dienstverleners 
vervolgens gebruik van kunnen maken. Hierdoor kunnen de logistiek dienstverleners 3D printen als 
een nieuwe dienst aanbieden aan hun klanten en wordt 3D printen omgezet van een bedreiging in 
een kans. De visie hierbij is dat 3D printen niet alleen een manier van produceren is maar vooral een 
manier van transporteren. Daardoor wordt 3D printen de nieuwe transportmodaliteit.  
 
Vooral de laatste 4 jaar is de ontwikkeling van de 3D printer in een stroomversnelling terecht 
gekomen. De oorzaken hiervan zijn het vrijkomen van informatie, het delen van informatie (en het 
ontstaan/ontwikkelen van mogelijkheden tot het delen van informatie), het dalen van de prijzen voor 
de 3D printers en de media aandacht voor de ontwikkelingen. Deze gebeurtenissen/ontwikkelingen 
vertalen zich in het razend snel ontwikkelen van (nieuwe) printtechnieken. Doordat er 3D printers 
komen die steeds meer kunnen, zien mensen of bedrijven ook meer mogelijkheden om geld te 
verdienen met 3D printers. Dit vertaalt zich in het groeien van de 3D print markt en ook een grote 
groeiverwachting voor de toekomst. 
 
Printport zal zich gaan richten op de hoogwaardige markten die op de Westas actief zijn. Maar deze 

markten zijn niet de eerste doelgroep. Printport wordt opgezet voor logistiek dienstverleners die 

opereren voor spelers op deze markten en daar ook een band hebben gecreëerd met deze spelers. 

Als deze spelers bekent zijn zal Printport voor al deze dienstverleners ter beschikking staan, om op 

deze manier een zo groot mogelijke schaal te behalen waardoor de kosten gedrukt kunnen worden.  

Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat de mogelijkheden van 3D printen steeds verder 

toenemen en de prijzen voor het printen steeds verder dalen. Dit maakt 3D printen via Printport een 

kans voor de Westas en de logistiek dienstverleners op de Westas.  
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4.2. Aanbevelingen 
Uit het onderzoek zijn verschillende aspecten naar voren gekomen om van 3D printen een kans te 

maken voor de logistiek in plaats van een bedreiging. Dit moet gedaan worden door het opzetten van 

Printport. Tijdens het onderzoek zijn er verschillende onderdelen van het bedrijf Printport verder 

onderzocht en daaruit zijn ook een aantal aanbevelingen gekomen: 

Printport biedt de logistieke markt diverse kansen om 3D printen om te zetten van een bedreiging in 

een kans. Daarom is het noodzakelijk dat er een vervolg onderzoek komt naar de haalbaarheid van 

Printport.  

Daarnaast bleek uit het onderzoek dat het op dit moment lastig is om de precieze markt voor 3D 

geprinte producten in Nederland te bepalen. Hierdoor is nog niet precies vast te stellen hoe groot de 

potentiële markt is en hoeveel omzet er binnen deze markt behaald kan worden. Hier zal nog meer 

onderzoek naar gedaan moeten worden.  

Om Printport verder op te zetten is er naast een vervolg onderzoek op een gegeven moment ook 

geld nodig om het bedrijf daadwerkelijk op te zetten. Daarom zullen er gedurende de komende tijd 

potentiële investeerders gezocht moeten worden die geïnteresseerd zijn om te investeren in 

Printport.  
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Bijlage 

Bijlage 1 Werking, materialen en toepassing 
Fused Deposition Modeling 
Werking: 
Een enkele kunststofdraad wordt verhit en wordt laag voor laag neergelegd. Eerst de contour van het 
object en vervolgens het binnen vlak, zo wordt langzaam aan naar de bovenkant van het product 
gewerkt. 
 
Materialen die deze techniek kan printen: 
Thermoplastics (in de vorm van een kunststof draad) als: 

- ABS 
- Polycarbonaat 
- Polyphenylsulfone 
- Elastomeren 

 
Toepassingen: 
Thuis printers door de eenvoudigheid van de techniek en het snel maken van prototypen of mallen 
welke gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld spuitgieten. 
 
Robocasting 
Werking: 
Bij deze techniek wordt keramiek (als de ‘inkt’) door een mondstuk naar buiten gedrukt. Zo wordt 
laag voor laag een product opgebouwd  
 
Materialen die deze techniek kan printen: 

- Keramiek 
- Calcium fosfaat 
- Hydroxyapatiet 

 
Toepassingen: 
Bij deze techniek is het mogelijk om producten te maken waar zowel keramiek als metal (zelfs 
gecombineerd) in zijn verwerkt. Door de combinatie van deze twee materialen kunnen producten 
worden gerealiseerd worden die kunnen functioneren onder hoge temperaturen, bijvoorbeeld 
verbrandingsmotoren of motoronderdelen. 
 
Electron-Beam Fabrication 
Werking: 
Sinterpoeder (tot print baar verwerkt materiaal, kunnen metalen zijn maar ook plastics etc.) wordt bij 
deze techniek onder een hoog vacuüm aan elkaar gesmolten met een electronenstraal.  
 
Materialen die deze techniek kan printen: 
Sinterpoedergemaakt van: 

- Titanium 
- Kobalt Chroom 

 
Toepassingen: 
Producten gemaakt met deze techniek zijn (mede door de mogelijke materialen) zeer sterk. Dit 

maakt deze techniek geschikt voor bijvoorbeeld prothesen.  
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Selective Laser Melting 
Werking: 
Een zeer krachtige laser welke het metaal volledig smelt. Hierdoor is het niet nodig om metaal eerst 
tot poedervorm te verwerken (zoals bij de SLS technieken wel het geval is). 
 
Materialen die deze techniek kan printen: 
Verschillende soorten metalen als: 

- Roestvrij staal 
- Gereedschapsstaal 
- Kobalt Chroom 
- Titanium 
- Aluminium 

 
Toepassingen: 
Doordat het mogelijk is om gecompliceerde ontwerpen te printen met sterke materialen is het 
mogelijk om bijvoorbeeld implantaten te maken (medische sector) daarnaast wordt de techniek 
gebruikt door NASA bij het maken van raket onderdelen. 
 
Selective Heat Sintering 
Werking: 
Een techniek waarbij gebruik gemaakt wordt van een verhitte printkop die thermoplastisch materiaal 
in poedervorm verhit en laag voor laag een model kan opbouwen.  
   
Materialen die deze techniek kan printen: 

- Thermoplastics 
 
Toepassingen: 
Is een relatief goedkope manier van 3D printen doordat er gebruik wordt gemaakt van een goedkope 
methoden om het sintermateriaal te smelten. Hierdoor is het een bruikbare techniek voor het maken 
van goedkope prototypes. Wel is er slechts een beperkt aantal soorten materialen te gebruiken. 
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Selective Laser Sintering 
Werking: 
Laagsgewijs worden kunststof objecten opgebouwd door het versmelten van een thermoplastisch of 
metaal poeder dit gaat met behulp van een (CO2-laser). Een laagje poeder wordt telkens op een 
ander laagje poeder gelegd. Na elke laag wordt de poeder door een laser plaatselijk gesmolten 
(gesinterd), waardoor het hard wordt en zich mengt met de andere lagen poeder. Dit wordt herhaald 
totdat een heel object in 3D is ontstaan.  
 
Materialen die deze techniek kan printen: 
Verschillende materialen o.a. sinterpoeders zijn mogelijk: 

- Nylon 
- Polyamide 
- Polystyreen 
- Elastomeer 
- Composiet 

 
Toepassingen: 
Veel toepassingsmogelijkheden mogelijk door de precisie van de technieken hoeveelheid materialen 
waarmee gewerkt kan worden.  

 
Laminated Object Manufacturing  
Werking: 
Bij deze techniek worden bladen laag voor uitgesneden en vervolgens op elkaar samengevoegd.  
 
Materialen die deze techniek kan printen: 

- Papier 
- PVC 
- Composiet 
- IJzer en niet ijzer houdend materiaal 
- Keramiek 

 
Toepassingen: 
Deze vorm van 3D printen is relatief goedkoop en toepasbaar voor het maken van grote objecten.  

 
Stereolithography 
Werking: 
Uv-licht verhardt laag per laag de oppervlakte van een vloeibare kunststof. Waar de laserstraal de 
vloeistof raakt, treedt de verharding in werking. Wanneer een laag is afgewerkt, zakt het platform 
waar het object op staat een fractie van een millimeter dieper in het bassin. Het driedimensionale 
object wordt gevormd door de dunne laagjes bovenop elkaar te verharden. 
 
Materialen die deze techniek kan printen: 

- Fotopolymeer 
 
Toepassingen: 
Het is mogelijk om direct vanuit een CAD bestand een model te maken. De techniek is daarom 
geschikt voor het maken van prototypen. Maar ook toepassingsmogelijkheden als het maken van 
gietvormen en simpele producten zijn mogelijk. 
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Digital Light Processing  
Werking: 
Is een techniek die hetzelfde werkt als stereo lithografie. Alleen wordt er bij deze techniek gebruik 
gemaakt van een projector die lichtgevoelige polymeer laat uitharden. Hierdoor is het mogelijk om 
grotere vlakken in één keer te laten uitharden waardoor deze techniek sneller is dan Stereo 
lithografie. Verder is het resultaat dat deze techniek voortbrengt veelal mooier dan die van Stereo 
Lithografie, de resolutie is hoger waardoor de laagjes waarmee het product is opgebouwd minder 
goed zichtbaar zijn. 
 
Materialen die deze techniek kan printen: 

- Fotopolymeer 
 
Toepassingen: 
Door de grote nauwkeurigheid is het goed toepasbaar voor het maken van zeer precieze prototypen.  
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Bijlage 2 Incoterms en 3D printen 
De meeste bedrijven zijn niet in staat om alles wat ze nodig hebben voor hun bedrijfsvoering zelf te 
maken of te ontwikkelen. Daardoor zijn deze bedrijven gedwongen om producten die ze nodig 
hebben bij andere partijen in te kopen. Als een product gekocht is wordt het getransporteerd naar de 
klant. De klant krijgt het product en stelt daar een beloning tegenover, vaak een betaling in geld.  
Dit is in het kort een beschrijving van een traditionele supply chain. Maar voordat een product aan de 
klant geleverd wordt kan er veel misgaan. Om te voorkomen dat er een conflict ontstaat over wie er 
tijdens welk proces verantwoordelijk is voor het product zijn er Incoterms opgesteld. Incoterms 
geven een beschrijving van wat de rechten en plichten zijn van zowel de verkopende als kopende 
partij. Het geeft de rechten en plichten van beide partijen weer die komen kijken bij het transport, 
verzekeringen, vergunningen en douane afhandelingen van goederen.  
 

 
In de afbeelding op de vorige pagina zijn de traditionele Incoterms weergegeven. Als 3D printen als 
modaliteit vorm gegeven gaat worden zullen de huidige Incoterms niet meer voldoen. Want 
processen zullen veranderen en partijen zullen een andere rol gaan vervullen in de supply chain. Als 
er gekeken wordt naar het nieuwe proces met 3D printen dan kan dit als volgt beschreven worden: 
De traditionele fabriek zal geen producten meer op grote schaal produceren. Zij zullen producten nog 
wel ontwerpen en ontwikkelen maar de traditionele productie zal in mindere mate plaatsvinden. Een 
deel van de productie kan namelijk overgenomen worden door lokale 3D printers. De producent van 
het product hoeft in dat geval slechts het digitale productontwerp online te versturen naar de 
printshop die verantwoordelijk is voor het printen van het product. 
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De 3D printers zelf zullen beheerd worden door een aparte organisatie. In het ontwikkelde concept 
wordt er namelijk vanuit gegaan dat er één centrale partij is die verantwoordelijk is voor het beheren 
van de 3D printer. Deze organisatie zal samenwerken met logistiek dienstverleners om zo een grote 
hoeveelheid klanten te kunnen bedienen. Het printstation zorgt er ervoor dat 3D printen op een 
steeds groter wordende schaal mogelijk wordt voor haar klanten.  
Als het product eenmaal geprint is kan het eventueel eerst een aantal tests ondergaan om er zeker 
van te zijn dat het product ook geworden is zoals de klant het wenst. Indien nodig kan het product 
ook na de productie nog bijgewerkt worden. Nadat het product helemaal klaar is kan het worden 
overhandigd aan de logistiek dienstverlener. Deze vervoert het product vervolgens naar de klant.  
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Bijlage 3 Materiaal 
Om alle potentiele markten te kunnen bedienen, is er een uiteenlopende voorraad aan materialen 
nodig; zowel in poedervorm als in draadvorm. Dit betekend dus dat er naast de printers extra 
kapitaal gestoken moet worden in deze modaliteit. Maar hoe groot moet deze voorraad zijn? Aan 
welke kosten moet gedacht worden? Hoe lang is deze voorraad houdbaar? Deze vragen zullen in dit 
paragraaf getracht beantwoordt te worden. 
 
Inkoop 
De inkoop van materialen zal afhangen van de marktvraag en de kosten die gepaard gaan met het 
houden van voorraad.  
 
Voorraadgrootte 
De voorraadgrootte die aangehouden moet worden hangt af van de markt waarbinnen het materiaal 
gebruikt wordt en wat de gemiddelde ordergrootte is van deze markt. Daarnaast moet er ook 
rekening gehouden worden met de levertijd van dat specifieke materiaal. De berekening voor deze 
voorraad zal dus gebaseerd worden op de formules voor veiligheidsvoorraad en eerder genoemde 
bestelgrootte. Deze berekeningen zullen vrij complex worden aangezien de inkoopkosten van 
poedermaterialen dalen naar mate er grotere hoeveelheden besteld worden. Een kanttekening die 
hierbij gemaakt moet worden is dat de veiligheidsvoorraad in ieder geval een machinelading moet 
bedragen omdat de productie bij SLA een bak gevuld wordt met poeder waar dan een select 
gedeelte wordt gesmolten. Het poeder dat over blijft is wel her te gebruiken, maar is wel nodig 
tijdens het produceren. 
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Bijlage 4 Printereisen 
Om als logistiek dienstverlener alle klanten binnen het huidige netwerk en ook daarbuiten te kunnen 
bedienen zijn er eisen te stellen aan de printers die worden ingezet bij de productie van de te leveren 
goederen. Zo zullen producten die voor de medische sector en nog sterker voor de luchtvaartsector 
geproduceerd moeten worden blootgesteld worden aan hoge kwaliteitseisen. Dit betekend dus dat 
niet alle printers die op de markt te verkrijgen zijn zullen volstaan. Printers gefocust op snelheid en 
lage kosten zullen niet geschikt zijn voor de beoogde doeleinden van logistiek dienstverleners.  
 
Hoge precisie 
In de luchtvaartsector zijn strenge eisen verbonden aan de formaten van de onderdelen van 
vliegtuigen. Dit maakt dat precisie van groot belang is, wat voor een printer betekend dat het moet 
kunnen opereren met een hoge mate van nauwkeurigheid en een fijne lazer. Ook houdt dit in dat de 
lagen waaruit de producten worden opgebouwd dun dienen te zijn. Andere eisen aan dit soort 
producten zijn bijvoorbeeld de consistentie in materiaaldichtheid en daarmee de treksterkte van 
metalen. Hoge waarden op deze gebieden kunnen alleen bereikt worden wanneer een printer een 
hoge mate van consistentie heeft in het aanbrengen van gelijke laagjes en de lagen overal gelijk zijn.  
 
Kosten 
De aanschafprijs van metaalprinters lopen nogal uiteen. Een goedkoop model met gelimiteerde 
mogelijkheden en een kleinere productiekast kost rond de €500.000 terwijl een model dat voldoet 
aan de eerder beschreven eisen het dubbele kost. Voor een logistiek dienstverlener die alle 
(lucratieve) markten wil kunnen bedienen is een dergelijke printer onmisbaar. De verwachte 
efficiënte levensduur van zo een printer licht rond de zeven jaar.  
Naast de aanschaf van een printer zijn er ook nog andere kosten die gepaard gaan met het bezit van 
een printer. Ruimtekosten zijn een voorbeeld van deze kosten. Een industriële printer neemt al snel 4 
m2 in beslag. Daarnaast moet er nog omheen gelopen kunnen worden om onderhoud te kunnen 
doen en printmateriaal toe te voegen. In totaal zal er rekening gehouden moeten worden met een 
ruimteverlies van 10 m2 per printer. 
 
Om te allen tijde te kunnen voldoen aan de marktvraag zal één printer niet genoeg zijn. Het is 
daarom ook verstandig om twee printers aan te schaffen om zo de productiecapaciteit te 
verdubbelen.  
 


