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Track & Trace

2014

met trots haar nieuwe Track & Trace

Toegangscontrole verscherpt
locatie Heerenveen

systeem welke sinds april 2014 ope-

Onlangs hebben we om ons 5 hec-

Ook hebben we de camera beveiliging

rationeel is. Hiermee bieden wij onze

tare grote terrein de beveiliging aan-

geïntensiveerd. Hiermee hebben we de

klanten een unieke tool om de status

gescherpt door het aanbrengen van

beveiliging op een hoog niveau ge-

van de transport order zelf op te vra-

hoogspanningsbeveiliging. Langs

bracht welke ook aansluit bij de wensen

gen. Met uw eigen e-mailadres en een

ons bestaande hekwerk is een nieuw

van onze klanten.

wachtwoord (op te vragen bij Van der

hekwerk aangebracht waar continue

Werff Logistics) kunt u inloggen op een

stroom op staat. Bij het verbreken van

Tevens hebben al onze collega`s nu tags

speciaal daarvoor ingerichte website.

de bedrading gaat er direct een signaal

waarmee de deuren kunnen worden

U ziet daar de status van de opdracht

naar de alarmcentrale zodat er direct

bediend. Op deze manier realiseren wij

(geladen, gelost en tijdsvensters). Ook

ingegrepen kan worden. Tevens zijn er

een 100% registratie van alle bewegin-

is de afgetekende vrachtbrief opvraag-

stukken hekwerk vervangen.

gen op ons terrein.

Van der Werff Logistics presenteert

baar. Het zoeken naar orders kan op
twee manieren: met uw eigen referentie
en ons ordernummer (terug te vinden

Een uniek instrument binnen onze deel-

op de factuur). Het grote voordeel is

markt en reeds door vele klanten van

dat u niet meer hoeft te bellen naar ons

ons in gebruik.

om de status op te vragen. Dit werkt
voor alle partijen veel efficiënter en ook

Wilt u ook gebruik maken van ons Track

het zelf opvragen van de afgetekende

& Trace systeem? Neem dan contact

vrachtbrieven bevordert de werkeffi-

met ons op en vraag de inloggegevens

ciency.

aan.

Van der Werff Logistics ontzorgt
Wat gaan we nu precies aanbieden

• Onze eigen transportploegen (VCA

en wat zijn de voordelen:

gecertificeerd) sjouwen materialen

• Snelle aflevering binnen één werkdag

naar uw vaklieden;

in de gehele Benelux;
• Efficiënte en veilige aflevering met
unieke kantel-haak voor leveringen tot
zelfs 30 meter hoogte;
• Aflevering op moeilijk bereikbare

• Hierdoor kunnen de vaklieden veel
productiever ingezet worden (productiviteit vergroten van circa 4 uur effectief werken naar 7/8 uur per dag);
• Plaat –jukken voor uw plaat/gipsma-

plekken zoals kleine steegjes en hoge

teriaal zijn te koop en te huur bij Van

verdiepingen;

der Werff Logistics;
• Wij nemen eventueel uw bouwafval
retour met speciaal hiervoor bestemde big-bags;
• Hiermee bespaart u ruimte voor afval-

Binnen de bouw zijn er momenteel veel

gers. Men kijkt daarbij naar zaken als

ontwikkelingen op het gebied van logis-

tilnorm, het mechanisch opperen van

tiek. Wij springen hier uiteraard op in. Een

bouwmaterialen, werkhoogtes en gebruik

worden geconsolideerd) inrichten op

nieuwe dienst die we gaan leveren is het

van hulpmiddelen.

onze locatie in Heerenveen.

containers;
• Hub (centrale locatie waar goederen

verticaal leveren van bouwmaterialen met
hydraulische kantelhaak tot een hoogte

Mede door deze Arbo wetgeving is er be-

Een heel scala aan diensten die af-

van 30 meter.

hoefte in de markt voor het afleveren op

hankelijk van de vraag en bouwproject

hoogte en daarbij de lading ook nog zo

ingezet kunnen worden. U zult zien dat

Begin dit jaar geldt er een verscherpte

aanleveren dat deze gelijk is te verwerken

door ook goed na te denken over de

Arbo wetgeving omtrent het tillen van

door de aannemer. Daarnaast zien we

logistiek er veel voordeel (financieel en

bouwmaterialen. Dit spitst zich voorna-

nog andere ontwikkelingen zoals samen-

tijd) te behalen is en wij u hierin kunnen

melijk toe op dakdekkers, afbouwers

stellen van vrachten en het in één keer

ontzorgen.

(gipsplaten), stukadoors en vloerenleg-

afleveren op de plaats van verwerking.
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Voorwoord

weer uitgebreid en we zien dat we van

Uitbreidingsplannen locatie Heerenveen

toegevoegde waarde zijn voor onze

De logistieke sector beleeft lastige tij-

bestaande opdrachtgevers maar ook

den maar gelukkig kunnen we vast-

zeker onderscheidend zijn voor nieuwe

stellen dat Van der Werff Logistics er

opdrachtgevers.

goed voor staat. We zijn de `crisis` goed
doorgekomen wat geresulteerd heeft

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke

in een stabiele - licht stijgende om-

ontwikkelingen we de afgelopen tijd

zet. Hierdoor kunnen wij onze omvang

hebben doorgemaakt. Van MVO als

goed in stand houden en onze klanten

één van de speerpunten benoemen

de gevraagde flexibiliteit blijven bieden.

binnen je organisatie, doorgaande verdere automatisering tot het investeren
In onze vorige nieuwsbrief konden wij

combinatie mogelijkheden met onze

`economische dieptepunt` zo langza-

met trots onze nieuwe op- en overslag

containerterminal. Zeker voor export-

merhand wel hebben bereikt stemt ons

Onze klanten kunnen vanaf heden hun

loods presenteren alsook ons nieuwe

producten behaal je heel snel econo-

positief. Kunnen we weer met elkaar

zendingen volgen via Track & Trace,

tankstation en volledig geautomatiseer-

misch voordeel door opslag en vervoe-

vooruit kijken.

een uniek systeem in onze deelmarkt

de wasstraat. Nu we een jaar verder zijn

ren per barge (boot) naar bijvoorbeeld

kunnen we concluderen dat we alweer

Rotterdam op één locatie samen te

Zeker ons specialisme: groupage zen-

bijna toe zijn aan verdere uitbreiding. De

voegen. Je elimineert hiermee tussen-

dingen met afwijkende maten gelost

Als u vragen heeft schroom dan niet

plannen zijn uitgewerkt en de vergun-

transport en maakt het gehele proces

met meeneemheftruck of kraan (even-

ons te bellen. We staan u graag te

ningen en grondposities zijn reeds in

erg flexibel.

tueel op tijd gelost) is een snel groei-

woord.

ons bezit. Te zijner tijd zullen we deze

ende discipline.

Wij wensen u veel leesplezier toe!

plannen gaan realiseren, uiteraard

Heeft u plannen voor het uitbesteden

één en ander samenhangend met het

van uw opslag? Neem dan contact met

Ons klantenbestand wordt elk jaar

Arjen Tulner & Theo van der Werff

aanbod van werk. We zien ook goede

ons op.

Ook de marktberichten dat we het

in nieuw materieel.

waarmee we ons zeker gaan onderDoor ons goed te positioneren in de

scheiden. Hier zal binnenkort nog een

markt, de gekozen specialismes die wij

SMS service aan worden gekoppeld,

aanbieden en doorblijvend investeren

de eindontvanger krijgt dan een SMS

in ons bedrijf hebben we een goede

bericht met daarin vermeld wanneer

uitgangssituatie gecreëerd voor de toe-

en hoe laat de lading afgeleverd gaat

komst.

worden.

We blijven werken aan het verlenen

Ook laten we twee goede relaties van

van de hoogste kwaliteit want alleen

ons aan het woord in deze nieuwsbrief.

hierdoor hebben we samen met onze

Die zullen vertellen wat ze doen en hoe

gekozen specialismes bestaansrecht.

zij de samenwerking met ons ervaren.

Automatiseren van uw opdrachten

aan een order en is de vrachtbrief altijd
direct opvraagbaar voor de klant.

Steeds meer klanten automatiseren hun

satie.

te maken. We kijken vanuit de huidige

orderentry. We importeren automatisch

Kortom veel voordelen voor zowel de

situatie hoe we dit proces kunnen au-

Op het in begin 2014 door Van der

de aangeleverde digitale bestanden

klant als voor ons. Op dit moment

tomatiseren. Vaak zijn er kleine aanpas-

Werff Logistics gelanceerde webpor-

en reduceren hiermee arbeid, fouten

wordt 50% van onze orders digitaal

singen nodig. Als beide partijen willen

tal hebben klanten naast het track en

worden geëlimineerd en we hoeven de

aangeleverd; ons streven is om dit bin-

dat het slaagt dan lukt dit ook meestal.

trace - gedeelte tevens de mogelijk-

orders niet meer op papier af te druk-

nen afzienbare tijd nog sterk te laten

Als klanten bereid zijn om een barcode

heid direct transportopdrachten in te

ken. Het telefoonverkeer wordt enorm

groeien.

te printen op de vrachtbrief, waarin hun

sturen. Via het onderdeel Orderinvoer

gereduceerd wat tijd en dus geld is

Om dit te realiseren proberen wij het

eigen referentienummer zit, kunnen we

kunt u als klant uw orders doorgeven

zowel bij onze klanten als onze organi-

voor de klant altijd zo makkelijk mogelijk

deze automatisch scannen en koppelen

aan onze customer service. Middels een
eenvoudig te doorlopen stappenproces
geeft de klant de opdracht direct door
aan de Customer Service van Van der
Werff Logistics. Het mooie hierbij is dat
u reeds eerder ingevoerde adressen niet
helemaal opnieuw hoeft in te voeren;
deze worden namelijk automatisch aangevuld. Zodra de order akkoord wordt
gegeven ontvangt u ter bevestiging een
e-mail met daarin ordergegevens en de
geplande laad- en losdata.
Dit is een mooie toevoeging voor klanten die niet de mogelijkheid hebben om
vanuit hun softwarepakket direct een
XML- of CSV-bestand aan te leveren.
Heeft u belangstelling hiervoor neem
dan contact met ons op.
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Aanleveren alle benodigde gegevens voor
het uitvoeren van een transportopdracht
Het lijkt zo simpel….

iets mis is. Een aantal voorbeelden:

strenger geworden. Per

U heeft een product en wil dit van

• De openingstijden van het laad- of

gemeente verschilt de wijze

plaats A naar plaats B vervoerd hebben.

losadres zijn niet aanwezig of niet

waarop een ontheffing aan-

Wij willen graag voor u invulling geven

correct.

gevraagd kan worden. Voor de

aan dit logistieke vraagstuk. Echter om
uw product op de juiste wijze te kunnen
vervoeren willen we graag weten waar
het product opgehaald kan worden en
op wat voor moment. Wellicht is er een
laadnummer van toepassing, of is er

• Er is geen postcode of straatnaam
met huisnummer beschikbaar.
• Het referentienummer is niet correct of
niet aanwezig.
• De afgesproken datum voor het laden
of lossen is niet correct.

ene zone is een straatnaam nodig,

heb-

voor de andere een postcode. Met

ben op het

de juiste adresgegevens kunnen wij het

gehele logistieke proces.

juiste materieel inzetten om uw product

In de dagelijkse praktijk komen we ook

te kunnen vervoeren. Voorts bieden

situaties tegen waarin een lengte of

onze boordcomputers de mogelijkheid

breedtebeperking geldt, dat is even-

een bepaald persoon waar onze chauf-

• Het te laden product is niet gereed.

om rechtstreeks vanuit de plannings-

eens een beperkende factor waar we

feur zich moet melden. Hetzelfde gaat

• Er is niet om een zgn. zelflosser

software te kunnen navigeren naar het

graag vooraf actie op willen ondernemen.

op voor het afleveren van het product

gevraagd, terwijl dit wel nodig blijkt te

opgegeven adres. Hierdoor wordt de

op de loslocatie. Wellicht dient de

zijn.

kans op fouten gereduceerd en is een

chauffeur zich daar eveneens met een
referentie te melden.

Voor een juiste uitvoer van de trans-

vrachtauto sneller op de plaats van

Kortom hoe completer de aangeleverde

bestemming.

gegevens zijn hoe beter wij uw op-

portopdrachten zijn dergelijke gege-

dracht kunnen uitvoeren!

In de praktijk blijkt dat er met dit soort

vens zeer belangrijk. Per 1 juli zijn bijv.

U ziet, voor een simpel iets zijn nog

noodzakelijke informatie nog wel eens

de toegangseisen voor milieuzones

vele zaken die een grote impact kunnen

Brandstofverbruik
Het streven naar de optimale rijstijl van

De Eco-Score is een dynamisch sy-

chauffeurs heeft binnen Van der Werff

steem wat de rijvaardigheden van de

Logistics reeds sinds de oprichting al

individuele chauffeurs evalueert, onge-

een grote aandacht gehad.

acht de verkeersomstandigheden, de
omgeving en/of het gebruikte voertuig.

Voorheen werden dan wel analoge tachograafschijven ter analyse opgestuurd

De chauffeur kan voortdurend zijn pres-

waarna op basis van een rapportage

taties aflezen wat betreft anticiperen,

een eventueel verbetertraject kon wor-

schakelen, stationair draaien en accele-

den ingezet samen met de betreffende

ratie. Op de thuisbasis is een gedetail-

chauffeur. Tevens werden veel rijstijltrai-

leerde rapportage voorhanden waarbij

ningen gegeven wat later uitgroeide tot

in overleg met de chauffeur aan een

professionele HNR (Het Nieuwe Rijden)

verbetering van de prestatie kan worden

trainingen. HNR wordt inmiddels con-

gewerkt.

tinu door chauffeurs gevolgd waarvan
de resultaten nu tot uiting komen in de
Eco-Score van de rapportage uit de
boordcomputer waarmee de vrachtwagens zijn uitgerust.

Van der Werff & MVO

processen om het verspillen van papier

generaties.

te voorkomen.

Waar andere ondernemingen hun

hetgeen waar we de maatschappij mee

kunsten vertonen op industrieterrei-

belasten maar ook zijn we op de hoogte

Daarnaast de grotere projecten zoals

mingen en genomen maatregelen waar-

nen of op kantoorparken vindt onze

van de onmisbare rol welke wij binnen

het voortdurend bijscholen van me-

bij Van der Werff Logistics haar bijdrage

dienstverlening voornamelijk plaats op

deze maatschappij vervullen. Want zon-

dewerkers en opleiden van leerlingen

aan duurzaamheid uitdraagt:

de openbare weg. Aangezien we trots

der transport staat alles stil.

zodat deze betrokken blijven bij de

zijn op het vakmanschap, kan en mag

Dagelijks zijn meer dan 100 medewer-

organisatie maar ook bij de maatschap-

iedereen zien wat we aan het doen zijn.

kers bezig om de meest uiteenlopende

pij waar zij deel van uit maken.

Helaas voelt men zich wel eens nietig

zendingen op tijd en zonder schade op

naast zo’n grote truck en wellicht ge-

de plaats van bestemming te krijgen.

Duurzaamheid houdt in dat wij voortdu-

ject helpt ondernemers om op een

intimideerd als de chauffeur zijn wagen

Daarbij worden telkens weer beslissin-

rend innovatieve logistieke concepten

doelgerichte en effectieve manier in

in een nauwe straat heeft geparkeerd

gen genomen waarbij verspilling wordt

ontwikkelen om het bedrijfseconomi-

één jaar duurzamer te ondernemen;

waarmee de weg tijdelijk is geblok-

voorkomen. Ladingstromen worden

sche aspect in harmonie te laten zijn

• Deelnemen in Innovatiecontract 4C in

keerd. Dan verbruikt zo’n vrachtwagen

gecombineerd in grootvolume wagens

met de aandacht voor de mens en het

Bouwlogistiek (TKI) / (Slimmere logis-

ook nog eens een aanzienlijke hoeveel-

en ritten worden zoveel mogelijk buiten

milieu. We zijn ons bewust van onze

tiek in de bouw).

heid brandstof en is verantwoordelijk

de files gepland. Binnen de organisa-

verantwoordelijkheden en zullen deze

voor een groot deel van de CO2- en

tie blijven we streven naar duurzame

dan ook nemen als het gaat om behoud

roetuitstoot waardoor de transport-

oplossingen welke liggen in kleine

van de omgeving waarin we ons bege-

branche zich al snel in die kwetsbare

zaken zoals het wassen van wagens

ven zodat we deze in een betere staat

hoek bevindt. Wij zijn ons bewust van

met hemelwater en het digitaliseren van

kunnen doorgeven aan de volgende
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Hieronder een greep uit onze deelne-

• Lean and Green: reduceren van CO2
uitstoot met 20%;
• Koplopersproject: het Koploperspro-

Klant in beeld
omdat de dakpannen in de meeste
gevallen precies op de gewenste plek
gelost worden. De chauffeurs van Van
der Werff zijn een belangrijke schakel
in onze partnership. Zo zijn ze zeer bekwaam met de meeneemheftruck, erg
klantvriendelijk en echte wizzards met
de boordcomputers.

Monier gelooft in duurzaam transport.
Daarom streven we naar een zo ef-

Hierdoor kunnen wij bij Monier via

ficiënt mogelijke transportplanning

Track & Trace precies zien wanneer een

waarvoor we onze klanten 2 dagen

vrachtwagen gepland is om te lossen,

speling vragen voor de levering van de

of al geladen en onderweg is. Boven-

dakpannen. Natuurlijk is levering op een

dien kunnen we via hetzelfde Track &

exact tijdstip ook mogelijk, ook daarin is

Trace menu de ondertekende vracht-

Van der Werff een expert.

brief downloaden.
Op dit moment ontwikkelen wij met Van

Fabriekslocatie: Tegelen

Monier verwerkt vele tienduizenden

der Werff een nieuwe tool, waarbij de

orders per jaar. De orders gaan digitaal

klant een dag voor het lossen van de

naar Van der Werff en worden auto-

dakpannen een SMS ontvangt. In deze

matisch ingelezen. Ook de facturatie

SMS staat op welk dagdeel Monier/

De Monier Group is een toonaan-

lijk voor de commerciële verkoop bin-

gebeurt digitaal. Daarbij hebben wij de

Van der Werff de dakpannen zal leve-

gevende wereldwijde producent en

nendienst, After-Sales, de Supply Chain

getekende vrachtbrieven niet nodig,

ren. Voordeel is dat de uitvoerder gelijk

leverancier van bouwmaterialen voor

en de inkoop.

omdat wij werken met een digitale

geïnformeerd is én dat de klanten straks

“voor-facturatie” waar de transportbe-

nog vaker ons zullen voorzien van GSM

hellende daken. De organisatie telt
mondiaal circa 8.000 medewerkers die

Sinds 1 januari 2013 hebben we een

dragen per order op vermeld staan met

nummers. En dit is weer super makkelijk

verdeeld zijn over 122 ontwikkel- en

intensieve partnership met Van der

een totaal bedrag. Dit bedrag kan gelijk

voor de chauffeur van Van der Werff!

productiecentra in 40 landen. De Monier

Werff geeft Kees Huiden aan. Monier is

gefactureerd worden zonder handma-

Benelux organisatie heeft verkoopkan-

de eerste fabrikant van dakpannen die

tige controle.

toren in Montfoort en in Aalst (België),

samen met Van der Werff een innova-

en beschikt over een Belgische en drie

tieve manier van dakpannen transport

Nederlandse productielocaties. Met

heeft opgezet. Dit houdt in dat 99%

180 medewerkers bedient Monier haar

van de keramische dakpannen vanuit

klanten in de Benelux met een breed

onze fabriek in Tegelen geleverd wordt

assortiment keramische en betonnen

met een tautliner met kooi-aap. Tradi-

dakpannen, daksysteem componenten,

tie getrouw gebeurde dit transport al

www.kooiaaptransport.nl

jaren met een vrachtwagen met kraan.

Om ons nog meer te onderscheiden

Hiermee zijn we de één van de groot-

Deze innovatieve manier van dakpan-

hebben we naast onze bestaande

ste meeneemheftruck vervoerders van

nen vervoer heeft grote voordelen. Zo

website www.vdwerff.nl een speciale

Nederland en onze ambitie is om deze

is er een veel hogere flexibiliteit in het

website gelanceerd voor ons segment

positie verder uit te bouwen. Deze

aanbod van vrachtwagens en een veel

meeneemheftruck werk. Wist u dat Van

nieuwe website heeft al voor een aantal

hogere beladingsgraad mogelijk van de

der Werff Logistics beschikt over meer

leuke contacten gezorgd.

tautliners.

dan 45 meeneemheftrucks!.

Daarnaast verzorgt Van der Werff ook
twee keer per week het interne transisolatie, zonne-energiesystemen en

Nieuwe website:

port tussen onze locaties.

technisch advies.
Kees Huiden is Customer Operations

De leveringen met kooi-aap worden

Manager bij Monier en is verantwoorde-

door onze klanten erg gewaardeerd
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Uitbreiding werkplaats
Van der Werff Logistics heeft het on-

Door het steeds verder groeiende

derhoud van het gehele wagenpark in

wagenpark van Van der Werff Logistics

eigen beheer. Van meeneemheftruck

hebben we medio 2013 besloten om

onderhoud, regulier onderhoud van het

de werkplaats met één werkstraat uit te

materieel tot renovaties, alles wordt

breiden.

door onszelf uitgevoerd.

We beschikken nu over 3 volledige

Door voor een goede omgeving te

werkstraten en een aparte werkstraat

zorgen en een hoog opleidingsniveau

voor onze meeneemheftrucks. Zo be-

van onze werkplaats collega`s zorgen

reiken we een betere werk efficiency en

wij ervoor dat ons materieel er optimaal

een hogere capaciteit.

voorstaat.

Ook is de werkplaats voorzien van
nieuwe verwarming door middel van
straalkachels.

Alp d`HuZes

een hele tijd niet op de auto had geze-

waren de fietsers moe maar voldaan en

ten, zit al jarenlang op de administratie,

hadden ze allemaal hun doelen behaald,

kon zich klaarmaken voor een lange

zelfs 1 fietser ging 7x naar boven. Al

reis die goed is verlopen. Boven op de

met al is er zo`n € 250.000,00 voor de

berg werd een kamp opgezet wat als

kankerstichting door de CRH bij elkaar

centraal punt functioneerde voor alle

gefietst.

CRH deelnemers.

Opgeven is geen optie: dat is de slogan

deel. Van der Werff Logistics heeft CRH

van Alpe d’HuZes. Alpe d’HuZes is een

hierin ondersteund door het inzetten

wielerevenement waarbij deelnemers

van een vrachtwagen die alle benodigde

trachten zoveel mogelijk keer -maxi-

goederen van Nederland naar Frankrijk

maal zes- op één dag de Alpe d’HuZes

heeft gebracht.

Woensdag en donderdag daar ging

Een evenement waaraan we graag ons

het om. Toen ging het ook gebeuren,

steentje bijdragen en wat we ook in

wat een feest en emotie. Aan het einde

2014 weer zullen gaan doen.

te beklimmen. Niet zomaar, maar om
geld in te zamelen voor de strijd tegen

Op 31 mei 2013 is onze collega Jan

kanker.

Jorna vertrokken samen met medechauffeur Wil (van CRH) en nog een

Het logistieke team!

Onze goede relatie CRH neemt hieraan

vrachtwagen van CRH zelf. Jan die al

SMS dienst

Deze dienst kan alleen ingezet worden bij orders welke geautomatiseerd

Samen met private partijen (aannemers,

Samen met onze relatie Monier hebben

worden aangeleverd en waar dan de

transporteurs waaronder Van der Werff

we een nieuwe dienst bedacht name-

mobiele nummers op zijn ingevuld.

Logistics), brancheverenigingen; TLN

lijk het versturen van een automatisch

Deze dienst is per klant in te richten

en Bouwend Nederland) en de publieke

plaats goedkoper en duurzamer moeten

gegenereerd SMS bericht. Dit is een

naar de gewenste informatie welke

sector (TNO, TU Delft, Hogeschool Rot-

maken. We gaan ook daadwerkelijk

aanvullende dienst op onze tool track &

dan gecommuniceerd wordt naar de

terdam en Utrecht, stichting Connekt,

projecten uitvoeren in samenwerking met

trace. De ontvanger krijgt dan een SMS

ontvanger.

Slimme bouw logistieke oplossingen

Rijkswaterstaat en diverse gemeenten) is

de deelnemende partijen om zo in de

bericht dat de levering in de ochtend

recent een project gestart om de logistiek

praktijk uit te testen hoe we significante

of middag geschiedt. Hierdoor weten

in de bouw te optimaliseren. Onderzoek

voordelen kunnen behalen door slimmer

alle partijen wat ze kunnen verwachten

richt zich

en wordt het over een weer gebel sterk

op innova-

gereduceerd.

ties die het

Op de website www.logistiekindebouw.nl

transport

wordt op dit ontwerp nog dieper inge-

van materi-

gaan.

aal, afval en

Onlangs werd er in de Cobouw uitge-

personeel

breid aandacht gegeven aan dit onder-

van en naar

werp. We zullen u op de hoogte houden

de bouw-

over de vorderingen.
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om te gaan met logistiek in de bouw.

CO2 Footprint
kantoorpapier    0,02%  

Middels de Milieubarometer is een
CO2-Footprint weergave gecreëerd. De

Goederenvervoer  97%  

Milieubarometer is een online meetin-

Woon-‐werkverkeer  1%  

strument van de Stichting Simular in

Mobiele  werktuigen  0,34%  

Rotterdam, dat de milieueffecten van

Gevaarlijk  afval  0,038%  

een bedrijf eenvoudig en snel zichtbaar

Bedrijfsafval  0,25%  

maakt. Hieronder een grafiek van de

•	Toepassen van automatische motorstop;
•	Continue bijsturing brandstofverbruik.
Indirecte maatregelen om CO2 in
relatie tot verbruik van brandstof te

relatieve milieubelasting van de verschil-

Water  &  afvalwater  0,01  

reduceren:

lende milieuthema’s.

Brandstoﬀen  0,06%  

•	Overhevelen containervervoer van

Elektriciteit  0,01  
Uit de Milieubarometer blijkt duide-

weg naar water;
• Optimalisatie beladingsgraad;

lijk dat bij Van der Werff Logistics het

• Duurzaam opgewekte energie;

grootste deel van CO2-uitstoot veroor-

Totaal 6.460.000 kg CO2

zaakt wordt door goederenvervoer. Dit

•	Digitalisering ondersteunende administratieve processen;

is vanzelfsprekend aangezien dit een

Door het nemen van verschillende

Directe maatregelen om CO2 in

belangrijk deel logistieke dienstverlening

maatregelen is Van der Werff de afge-

relatie tot verbruik van brandstof te

vormt waarvoor veelal vrachtwagens

lopen 4 jaar in staat geweest om het

reduceren:

worden ingezet.

diesel verbruik terug te dringen, onder

•	Periodieke meting motorprestatie

meer door de volgende toepassingen:

met behulp van ANAC-analyse;
•	Toevoegen brandstof additief TRAXX;

•	Wassen van wagens met behulp van
hemelwater;
•	Banden beleid gericht op lage rolweerstand en hergebruik;
•	Opleiden chauffeurs met betrekking
tot hun rijstijl.

Nieuw materieel
Er is de laatste tijd weer volop geïnves-

Mega trekkers

ties. De hefsnelheid bij stationair toeren-

teerd door Van der Werff Logistics. Een

De investeringen op het gebied van

tal is zelf met 40 procent toegenomen.

greep uit onze investeringen:

trekkers richt zich voornamelijk op de

Kortom een zeer moderne machine.

mega uitvoeringen. De nieuwe trekkers

Volumecombi`s

zijn ook uitgerust met EURO 6 motoren.

Investering in trekker met
40 ton/meter kraan

beschikken over EURO 6 motoren. De

Meeneemheftrucks

Om meer aanvullende logistieke dien-

hele combinatie is verzonken wat garant

Ook op meeneemheftruck gebied zie

sten te kunnen aanbieden is er geïnves-

moet staan voor een langdurige inzet.

je ontwikkelingen op het gebied van

teerd in een zeer speciale DAF trekker

Tevens beschikken de volumecombi`s

het verminderen van CO2 uitstoot. Een

met 40 ton/meter kraan. Deze auto zal

over een doorlaadsysteem waardoor er

ontwikkeling die wij uiteraard toejui-

ingezet worden voor de distributie van

bij het aandokken geen omkoppelhan-

chen. De MOFFETT M4 ProFutureTM

wapeningsstaal en het uitvoeren van

delingen nodig zijn wat de efficiëntie

onderscheidt zich door lagere CO2- en

verticaal transport. Bij deze laatste ser-

verhoogt zowel voor de verlader als de

PM10-emissies, een tot 32 procent

vice kunnen we door middel van een fly-

transporteur.

lager brandstofverbruik en een 4 dBA

jib tot 30 meter hoogte komen. Hiermee

lager geluidsniveau ten opzichte van het

is dit een zeer onderscheidende trekker

standaard model. Dat is echter aller-

geworden.

De nieuw geleverde volumecombi`s

Doorlaadsysteem volumecombi

minst ten koste gegaan van de presta-

Mega trailers met stuuras
Investeringen in getrokken materieel
wordt altijd gedaan met een duurzaam
karakter. Dit betekent dat we alle wensen die wij en klanten hebben willen
terugzien in dit product en die een lange
tijd meegaan. Vandaar is er gekozen
voor de volgende bijzondere uitvoering
van de gekochte trailers:
• Megatrailer met een netto ladinghoogte van 2,95 meter;
• 1 stuuras voor een betere bereikbaarheid;
• Hefdak (insteek is hierdoor > 3,00
meter);
• Schuifdak;
• Meeneemheftruckaansluiting
• Rijplaataansluiting;
• Geheel verzonken.

Volumecombi 120 m3 Euro 6
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Klant in beeld
Kingspan Insulation is de grootste Euro-

wagenpark en chauffeurs.

in Tiel geworden voor wat het Benelux

pese producent van hoogwaardige PIR

De samenwerking tussen beide bedrij-

pakket betreft. Een mooie uitbreiding

en Kooltherm Isolatie. Kingspan heeft

ven begon in 2002 toen Van der Werff

van het bestaande pakket en geeft ook

productievestigingen in Pembridge,

Logistics het transport in de Benelux

aan dat er een uitstekende samenwer-

pan. Sommigen zijn zelfs bijna dagelijks

Selby en Basildon in de UK, Castle-

voor het toenmalige EcoTherm ging

king is tussen beide bedrijven.

te gast bij één van de Kingspan plants.

blaney in Ierland, Tiel en Winterswijk in

uitvoeren geeft Erwin ten Pas aan. Het

Nederland en binnenkort Burkhardtsdorf

eerste jaar waren dat zo’n 1250 vrach-

De planners van Kingspan plannen elke

waarde. Het is voor een verlader altijd

in Duitsland. We maken isolatieplaten

ten met isolatie. In de meeste jaren is

avond de orders tot volle vrachten en

handig als chauffeurs al eerder bij de

voor nieuwbouw en renovatie van een

Kingspan echter flink blijven groeien

mailen deze in een geautomatiseerd

laad- en loslocatie zijn geweest en zeker

huis (vloer, spouw, dak) en voor de hal-

hetgeen er toe heeft geresulteerd dat

bestand naar Van der Werff toe. De

als ze ervaring hebben met het lossen

len- en stallenbouw die grotendeels in

Van der Werff ondertussen al drie keer

Nederland, België en Duitsland worden

zo veel ladingen vervoerd. We zijn als

uitgeleverd. Maar ook hebben we klei-

Kingspan erg blij dat Van der Werff ook

nere markten in de rest van west, oost

flink is meegegroeid. Vooral het aan-

en noord Europa. Zo leveren we bijvoor-

tal Mega trailers is flink uitgebreid wat

beeld ook veel isolatie naar Frankrijk,

voor ons volumineuze product goed is,

Voor Kingspan is dat een goede meer-

en ook zijn de nieuwe volumecombi’s
voorzien van een meeneemheftruck
aansluiting op de bakwagen. Want de
meeneemheftruck is stilaan een standaard serviceproduct geworden in onze
markt.
Vanaf het begin (met Theo van der
Werff nog als transportplanner) is er
een prima samenwerking tussen de
Tsjechië, Polen en Zweden.

planners van beide bedrijven onderling,
maar ook met de andere medewerkers.

Erwin ten Pas is Supervisor Transporta-

Ook zijn ondertussen de chauffeurs kind

tion & Distribution binnen Kingspan en

aan huis in Winterswijk. Twee chauffeurs

planners van Van der Werff (Dirk en

van de goederen van de verlader.

verantwoordelijk voor de contracten en

(Ronald en Richard) hebben zelfs hun

Johan) zorgen er voor dat alle ritten

Vooral bij de lange platen voor de agra-

prijsafspraken met alle vervoerders en

standplaats in Winterswijk. Sinds dit jaar

van een vrachtwagen worden voor-

rische markt is het goed dat de chauf-

tevens verantwoordelijk voor het eigen

is Van der Werff ook de huisvervoerder

zien zodat de gemaakte aanlevertijden

feur kan aangeven hoe deze het beste

nagekomen kunnen worden. Een aantal

gelost kunnen worden. Een 11 meter

koppeltrailers kan de Kingspan belading

lange plaat pak je namelijk niet zomaar

de volgende ochtend alvast voorladen

even uit de oplegger. Daar is wel de

zodat een aantal chauffeurs alleen maar

nodige handigheid bij nodig. En de

hoeft te koppelen. Dit scheelt weer de

chauffeurs zijn nooit te beroerd om een

nodige wacht- en laadtijd.

handje te helpen mocht dit nodig zijn.
En dat is nou precies wat we als Kings-

Door de grilligheid van het pakket, 40

pan van onze vervoerders verwachten:

vrachten op een dag zijn geen uitzon-

een partner in het transport van ons

dering meer, worden onder regie en

product naar onze klanten.

verantwoordelijkheid van Van der Werff
Logistics ook regelmatig subcontractors

Samen ervoor zorgen dat de eindklant

ingezet waarbij we merken dat ook deze

tevreden zijn product heeft gekregen.

groep zich prima thuis voelt bij Kings-

Sneeuwschuifinstallatie

Standplaatsen van der Werff Logistics
Op onderstaande af-

Onze chauffeur Ate Atsma gaf tijdens

beelding ziet u aange-

een werkbespreking aan dat in de

geven de locaties waar

winter er gevaarlijke situaties kunnen

Van der Werff Logistics

ontstaan als er sneeuw of ijsvorming is.

is vertegenwoordigd in

Als een oplegger door de bocht gaat

Nederland.

Standplaatsoverzicht

Heerenveen

dan schuift de sneeuw en het ijs van de

Steenwijk

trailer dak af met als gevolg dat andere
Harderwijk

weggebruikers hiermee in aanraking
kunnen komen. Als oplossing hebben

Winterswijk

we in eigen huis hier een oplossing
voor bedacht. We kunnen veilig op
hoogte zo de sneeuw en ijs van het dak
afschuiven waardoor we veilig de weg
op kunnen.
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Gemert

Hulst

Tegelen

Multimodaal project Dunlop Conveyor Belting
Onze opdrachtgever Dunlop Conveyor

als break bulk te transporteren. In het

voor het transporteren van de trans-

afgeleverd in Marokko. Een project waar

Belting uit Drachten, producent van

verleden werd dit in zeecontainers

portbanden van Drachten naar Harlin-

meerdere transport disciplines samen-

transportbanden welke wereldwijd

getransporteerd maar gezien het grote

gen waar het schip `Marcel` reeds klaar

komen aangestuurd door Dunlop haar

geëxporteerd worden, heeft een groot

aantal en omvang van de transportban-

lag. Deze transporten zijn uitgevoerd

eigen logistieke afdeling.

aantal transportbanden geleverd aan

den werd door Dunlop besloten om zelf

in een zeer kort tijdsbestek in verband

haar relatie in Marokko. Deze trans-

een deel van een schip af te huren en

met de beschikbaarheid en vertrek van

Op de afbeelding ziet u de aanvoer van

portbanden worden gebruikt in fosfaat

de rollen los daarheen te transporteren.

het schip. De lading is keurig binnen

transportbanden, de kraan om de la-

mijnen. Er werd gekozen om deze order

Van der Werff Logistics heeft gezorgd

de afgesproken tijd en zonder schade

ding in het schip te zetten en het schip
Marcel.
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0513 – 621 597
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Logistieke dienstverleners

Aan en afmelden:
Aan of afmelden van de Aankoppe-

Van der Werff Logistic Services
B.V. is een logistieke dienstverlener
waarbij de activiteiten transport, open overslag gerekend kan worden tot
haar hoofdtaak. Deze operationele

taken vinden plaats vanuit de hoofdvestiging in Heerenveen. Daarnaast
beschikken wij over standplaatsen in
Steenwijk, Harderwijk, Winterswijk,
Gemert, Tegelen en Hulst (ZL).

Onze werkzaamheden zijn onder te ver-

• Uitschuiftrailers

• Agrarische producten en machines

delen in de volgende marktsegmenten:

• Eurodiepladers

• Isolatiemateriaal

• Bouwmaterialen groupage

• Eigen begeleiding speciaal vervoer

• Verpakkingsmaterialen

• Verpakkingsproducten

• Citytrailers

• Rubber en kunststoffen

• Groupage (zendingen met afwijkende

• Containerchassis

• Prefab elementen (beton en hout)

• Gesloten schuifzeilen opleggers 80

• Betonproducten

Aankoppelen! wordt verstuurd als
gedrukte versie.

maten)

len! nieuwsbrief kunt u doen door een
bericht te sturen naar arjen@vdwerff.
nl met als onderwerp Aan of afmelden. U kunt natuurlijk ook bellen met

• Volume transport

m3 tot 100 m3 (tautliners en me-

• Industriële producten

• Exceptioneel transport

gatrailers)

• Pallet goed (afwijkende maten)

• Trucks met kranen

• Volume combinaties (120 m3)

• Volume transporten

• Meeneemheftrucks

• LZV (lange zware voertuigen

• Distributie vervoer

• Warehousing

(160 m3)

Vormgeving en druk:
SMG-groep te Heerenveen.
Redactie & fotografie:
Van der Werff Logistics

Een groot gedeelte van dit wagenpark

• Exceptioneel transport

• Orderpicking

is uitgerust met losmogelijkheden zoals

• Bargelijn H’veen - Rotterdam - H’veen

• Containerterminal

bijvoorbeeld een meeneemheftruck of

Het bedrijf exploiteert verschillende type

Colofon:

• Dedicated vervoer

• Op- en overslag

hydraulische kraan.

de redactie op 0513 - 657 871

Tevens exploiteren wij een 70 ton

Niets uit deze uitgave mag worden

weegbrug en beschikken over ruime

overgenomen, vermenigvuldigd of

vrachtwagens te weten:

Als belangrijkste deelmarkten/producten

opslagvoorzieningen zowel buiten als

gereproduceerd zonder schriftelijke

• Trucks en opleggers met kranen

kunnen worden genoemd:

binnenopslag.

toestemming van

• Open vlakke opleggers en semidiep-

• Bouwmaterialen

laders
• Open megatrailers

• Groupage diverse producten (afwijkende maten)
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