
Nederland blijft leidend als internationale logistieke hub, ondanks 

de pandemie en de gevolgen daarvan voor de transportsector 

wereldwijd. De Holland Logistics Library ondersteunt u met de 

benodigde data en informatie om uw (potentiële) klanten te laten 

zien dat de sleutel tot hun internationaal succes in Nederland ligt. 

Holland knows the way.

Alle logistieke kennis en 
kunde digitaal gebundeld 
op één plek

De Holland Logistics Library is een breed gedragen initiatief van het 
Platform Buitenland Promotie Logistiek, ondersteund door de Topsector 
Logistiek en gefinancierd door de Rijksoverheid. De Holland Logistics 
Library is overzichtelijk, gebruikersvriendelijk en actueel. Vrij toegankelijk 
voor iedereen die Nederland in het buitenland promoot, ook voor sectoren 
die voor hun succes mede afhankelijk zijn van goede logistiek. 

Meer info? Ga naar www.hollandlogisticslibrary.com

NEDERLAND NUMMER 1
Onze centrale ligging in Europa, de uitstekende infrastructuur 

en verbinding met de rest van Europe, onze handelsgeest en 

aanwezigheid van talent en opslagmogelijkheden, maar ook 

het financieel gunstige vestigingsklimaat zijn onderdeel van 

de uitgebreide pallet aan mogelijkheden die wij als Nederland 

te bieden hebben aan uw klant. Of dit nu gaat om een volledig 

ingerichte cold supply chain voor pharma of zo snel en 

goedkoop mogelijk de hightech spare parts van uw klant van 

de fabriek in China naar de eindbestemming in Europa krijgen. 

Nederland is en blijft op logistiek gebied leading. We staan 

niet voor niets al jaren op nummer 1 als dé logistieke hub.

MEER DAN 500 ITEMS
Onze kennis en kunde wordt benadrukt door de Holland 

Logistics Library. Hierin staat de meest actuele informatie 

omtrent de Nederlandse logistieke sector. U vindt er meer dan 

500 content items die u kunt gebruiken, van Factsheets en 

presentaties tot de film Holland Knows the Way (verkrijgbaar 

in het Engels, Spaans, Chinees, Japans en Koreaans) die een 

algemeen beeld van de Nederlandse logistieke propositie 

geeft. Stuk voor stuk blijken de bijdragen in de Holland 

Logistics Library van ongelofelijke waarde ter promotie van 

Nederland als toegangspoort tot Europa.

Het is goed te weten dat de Holland Logistics Library niet 

alleen gebruikt wordt om Logistiek Nederland te promoten, 

maar ook met grote frequentie geraadpleegd wordt als 

informatiekanaal voor geïnteresseerden en belanghebbenden 

in het buitenland. De Holland Logistics Library is daartoe 

opgedeeld in twee delen: een voor het aantrekken van 

investeringen en goederenstromen en een voor het promoten 

van de specifiek Nederlandse kennis, kunde en innovaties op 

het gebied van logistiek.



Meer info? Ga naar www.hollandlogisticslibrary.com

VAN ALGEMENE REGELGEVING TOT INDUSTRIE 
SPECIFIEK
De content items die u kunt terugvinden in de Holland 

Logistics Library bestaan onder meer uit proposities, 

presentaties, factsheets, filmpjes en graphics. U kunt er data 

en informatie vinden betreffende specifieke industrieën zoals 

chemicals en high tech, maar ook meer algemene informatie 

over bijvoorbeeld douane, wet- en regelgeving. Uiteraard kunt 

u ook de meest uiteenlopende up-to-date informatie over 

nationale successen terugvinden. De presentaties die u hier 

vindt, kunt u na het downloaden makkelijk aanpassen voor 

eigen gebruik. 

DATA EN CIJFERS
De groeiende populariteit van de Holland Logistics Library is 

terug te zien in het stijgende bezoekersaantal. Hadden we in 

2017 2.613 bezoekers; inmiddels zitten we in 2021 (januari t/m 

oktober) op 41.799 bezoekers – ondanks de daling in 2020 ten 

gevolge van COVID-19. Waar deze bezoekers vandaan komen? 

De top 5: Nederland, China, Indonesië, Turkije en de Verenigde 

Staten van Amerika en Verenigd Koninkrijk delen de vijfde 

plaats. Qua content waren de film Holland Knows the Way, 

Factsheet Dutch Logistics, Logistics Hotspots, de animatie 

over customs & VAT en de algemene Nederlandse logistieke 

propositie het meest populair.

Sinds 2018 maken we ook gebruik van zoekmachine adverteren 

ofwel search engine advertising (SEA) om bij een breder 

publiek onder de aandacht te komen. Zo worden we niet alleen 

organisch gevonden, maar ook door mensen die nog niet 

specifiek zoeken naar Nederland als de oplossing voor hun 

logistieke vraagstuk. Hierdoor is het bereik van de Holland 

Logistic Library vergroot en worden we dus door nog meer 

mensen gevonden.

WAARDERING
De Holland Logistics Library wordt in 2021 gemiddeld met 

een 6,9 gewaardeerd, met als hoogste uitschieter een 9,6. 

Doorslaggevend voor de waardering van de Holland Logistic 

Library is dat er veel informatie op 1 plek te vinden is, dat 

deze informatie up-to-date is en dat wat gezocht wordt ook 

daadwerkelijk gevonden wordt.

Om dit te blijven waarborgen, onderhoudt de content- en 

community manager achter de Holland Logistics Library 

dagelijks de website an sich, zorgt dat de inhoud van de 

content items up-to-date is, worden vragen beantwoord en 

contacten gesmeed waar dat nodig is.

BENT U ZICHTBAAR?
Bent u werkzaam in de logistieke sector dan is uw kennis 

onmisbaar voor de Holland Logistics Library. Wij nodigen u 

dan ook van harte uit – kosteloos – een bijdrage te leveren. 

Deze delen wij vervolgens met de internationale logistieke 

community van de Holland Logistics Library. Uw bijdrage is dus 

de ideale kans om in het zichtveld te komen van bijvoorbeeld 

een verlader die op zoek is naar een logistieke partner op uw 

vakgebied.

EVENEMENTEN DELEN
De Holland Logistics Library is gratis te gebruiken voor alle 

bezoekers van www.hollandlogisticslibrary.com. Bent u echter 

een geregistreerde gebruiker dan ontvangt u maandelijks een 

nieuwsbrief met interessante wetenswaardigheden alsmede 

een overzicht van recente toevoegingen. Zo blijft u op de 

hoogte van al dat speelt op het gebied van logistiek, in binnen- 

en buitenland.

Tevens wordt u via uw eigen dashboard-omgeving automatisch 

op de hoogte gesteld als er iets wordt gewijzigd in een door 

u gedownload bestand. Ook kunt u via dit dashboard zelf 

informatie uploaden en delen met de community. Organiseert 

u een evenement dan kunt u dit handig en gemakkelijk via de 

Library laten promoten.

Kortom, wilt u internationaal groeien? Uw potentiele klanten 

laten zien waarom Nederland geldt als dé logistieke hub van 

Europa? Gebruik de Holland Logistics Library! Want Holland 

knows the way.
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Bezoekers top 5: Nederland, China, Indonesië, Turkije en de Verenigde 

Staten van Amerika en Verenigd Koninkrijk delen de vijfde plaats.
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