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RAYMOND
RIEMEN

EEN INTERVIEW MET

CEO van Broekman Logistics

Het water trok Raymond Riemen, CEO van Broekman 

Logistics, altijd al. “Als kind ging ik met mijn ouders op 

zeilvakantie en later werd ik zeilinstructeur. Op mijn 18e 

ging ik naar de Hogere Zeevaartschool, omdat ik wilde 

varen. Helaas werden in die periode de meeste schepen 

aan het buitenland verkocht en die stelden hun eigen 

bemanning aan. Dus besloot ik de logistieke kant op te 

gaan en kwam ik uiteindelijk in de haven van Rotterdam 

terecht. De variëteit hier spreekt me enorm aan. De 

Rotterdamse haven beweegt en bruist: 24 uur per dag, 7 

dagen in de week.”

RAYMOND RIEMEN VERTELT IN ZIJN KAMER OP DE ACHTSTE 

ETAGE VAN HET KANTOORPAND VAN BROEKMAN LOGISTICS 

AAN DE WAALHAVEN ZUID ZIJDE. VANAF DEZE HOOGTE IS HET 

UITZICHT INDRUKWEKKEND. MOEITELOOS  ONDERSTREEPT HET 

ZIJN WOORDEN.

Tekst: Lida Hoebeke
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WAT ZIJN VOLGENS JOU DE BELANGRIJKSTE 
ONTWIKKELINGEN IN DE HAVEN?

“Allereerst de schaalvergroting. Schepen worden groter 

waardoor de prijs voor transport per container of per 

pallet daalt. Dat maakt het makkelijker om grondst-

offen, half- en eindfabricaten vanuit de hele wereld naar 

Europa te vervoeren en vice versa. Ook is er sprake van 

een verschuiving in de goederenstromen.

Door hoge energie- en arbeidskosten en strenge regel-

geving verplaatsen bedrijven hun fabrieken steeds vaker 

naar elders in de wereld, bijvoorbeeld naar Amerika 

vanwege het schaliegas, maar ook naar het Midden-

Oosten of Azië. Bedrijven die voorheen goederen in 

Europa fabriceerden om deze vervolgens te exporteren, 

draaiden dat om en importeren nu vaker goederen. 

Daar liggen dus kansen. Stel, een graafmachine komt 

vanuit China in delen in de haven van Rotterdam aan. 

Dan moet er hier nog van alles met die graafmachine 

gebeuren. Zo’n machine kan conform de wensen van 

de klant gemonteerd en afgewerkt worden. Logistieke 

bedrijven kunnen zo nog meer toegevoegde waarde 

bieden, afnemers krijgen een tailormade product en we 

creëren werkgelegenheid.”

HOE GA JIJ ALS HAVENONDERNEMER MET 
ALLE VERANDERINGEN OM?

“Het is belangrijk continu op ontwikkelingen in te spelen 

en vooruit te blijven kijken. Waar is op dit moment 

behoefte aan? En hoe is dat over vijf of over tien jaar? 

Ontwikkelingen gaan in een razend tempo, we moeten 

blijven bijsturen. Als rasechte zeiler zeg ik daarom altijd: 

ik kan de windrichting niet veranderen, maar wel de 

stand van mijn zeilen. Dat doen we bij Broekman ook. 

We zijn altijd op zoek naar niches in de complexere 

logistieke ketens.

Zo hebben we ons, naast de reguliere logistieke dien-

stverlening, gespecialiseerd in de distributie en opslag 

van verpakte chemische producten. Ook houden we ons 

bezig met het transport van alles wat groot en zwaar is. 

Denk aan staalplaten of grote turbines voor elektricite-

itscentrales die niet in een container passen. Wij zijn in 

Europa de enige partij die goederen tot 700 ton in een 

loods kunnen hijsen.”

‘IK KAN DE 
WINDRICHTING 

NIET VERANDEREN, 
MAAR WEL DE STAND 

VAN MIJN ZEILEN’
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HOE IS HET GESTELD MET DE 
WERKGELEGENHEID IN DE HAVEN?

“Natuurlijk speelt automatisering een rol als het gaat 

om werkgelegenheid. Kijk naar de geautomatiseerde 

terminals op de Maasvlakte, dat zijn eigenlijk 

IT-bedrijven. Een kraanmachinist bedient de kraan nu 

vanachter een scherm met een joystick. We kunnen 

steeds meer doen met minder mensen. Dat betekent 

minder werkgelegenheid aan de waterkant, maar meer 

werk elders, want het werk verplaatst zich. Staan de 

containers eenmaal aan land, dan moet de lading in 

veel gevallen nog ‘klantspecifiek’ gemaakt worden, 

en daarvoor zijn mensen nodig. Ook zijn er volop 

interessante functies als het gaat om het beheren van 

goederenstromen, informatiestromen, track and trace-

systemen, douaneformaliteiten, fiscale zaken, noem 

maar op. De totale werkgelegenheid in de haven wordt 

volgens mij niet minder, maar de functies veranderen. 

Het is geen kwestie meer van zware zakken sjouwen en 

dozen schuiven. 

Dat betekent ook dat het opleidingsniveau van 

mensen omhoog gaat. Vroeger gingen mensen na de 

middelbare school in de haven werken en groeiden ze 

van daaruit door. Nu zijn er voor transport en logistiek 

steeds meer gespecialiseerde opleidingen op MBO-, 

HBO- en universitair niveau. Een ontwikkeling die wij 

als havenbedrijven zeker toejuichen. Daarnaast vinden 

we het ook belangrijk om start-ups te stimuleren. Dat 

doen we door hen in contact te brengen met gevestigde 

bedrijven en met investeerders.”

IN 2013 WERD JE BENOEMD TOT HAVENMAN 
VAN HET JAAR. WAAROM?

“In 1999 werd ik CEO van Broekman. Dat viel samen met 

de nieuwe koers die Broekman ging varen. We richtten 

ons niet langer meer op het schip, maar op de lading. 

Dat bracht een enorme verandering en groei teweeg. 

Omdat ik de leiding over dat traject had, werd ik 

Havenman van het Jaar. Daar was ik natuurlijk trots op 

en het leverde veel naamsbekendheid voor Broekman 

op, want ik mocht overal mijn verhaal vertellen. Toch 

vind ik dat die titel niet alleen mij toekomt, maar het 

bedrijf als geheel. We doen het tenslotte met elkaar. Al 

heb je nog zulke mooie loodsen, kranen en terminals, als 

je de juiste mensen niet hebt, werkt het niet.”

Broekman Logistics

ontstond in 1960 en groeide uit van scheepsagent tot 

een full-service logistiek dienstverlener. Het bedrijf telt 

ruim 800 werknemers en heeft vestigingen in Nederland, 

België, Tsjechië, Polen, India, Singapore en Shanghai. De 

drie pijlers van het bedrijf zijn: Forwarding & Shipping, 

Warehousing & Distribution en Breakbulk Terminals. 

Raymond: “Wij streven ernaar om de wereldwijde kosten 

van de supply chain voor onze klanten zo laag mogelijk 

te houden. Met behoud van kwaliteit en betrouwbaar-

heid. Onze slogan is niet voor niets Global Reach with a 

personal touch.”

‘HET IS GEEN KWESTIE 
MEER VAN ZWARE 

ZAKKEN SJOUWEN EN 
DOZEN SCHUIVEN’
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