
Vertrouwen op Veiligheid



• Transportbedrijf

• Supermarktdistributie (contractdistributie)

• Theorie en Praktijk

• Schades (“Last Mile”)

• Triademodel (Poiesz) 

• Safety Deal – afspraak in de keten

Inhoud



• Familiebedrijf

• Hoofdkantoor: Middenmeer

• Regiokantoren: Drachten en Geldermalsen

• Standplaatsen: 40 (in Nederland)

• Personeelsleden: 1.200

• Trekkende eenheden: 575

• Getrokken eenheden: 450

• Charters: ca 70 met een vaste structuur

• Ritten per jaar: 380.000

• Stops per dag: 4.500 -5.000 

• Energie: 19 miljoen liter diesel

Wie zijn wij?





Marktsegmenten

Foodretail Foodservice Netwerk

Contractdistributie Fast Mile
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http://www.kruidvat.nl/


Winkeldistributie



Winkeldistributie - Theorie

• Opdrachtgever maakt de routes

• Wij faciliteren de gevraagde behoefte

• Normering 
– Uren (genormeerde activiteiten)

– Extra “file- module” voor structurele files

– Kilometers

• TLN route- rit Planner

• TMS 



Bob Otten;            

“het hoeft niet snel”

“een chauffeur 
heeft nooit haast”

“wel goed en veilig”



• Video’s laten zien van diverse lossituaties winkels in de 
praktijk.

Winkeldistributie - praktijk



Schades – “last mile”            

• Achteruitrijden (30%)

• Uitzwenken (25%)

• Obstakels (20%)



Vertrouwen op Veiligheid



Vertrouwen op Veiligheid

Dodelijk ongeval in Engeland vorig jaar door chauffeur van een Engelse vervoerder
die ca 1 uur hiervoor met zijn werkgever een convenant had getekend geen gebruik
te maken van smartphone tijdens rijden. Vooraf aan dit ongeval heft hij ca 100 
berichten ontvangen en verstuurd ! Gezin moeder en twee kinderen omgekomen.



• Keten: verlader – vervoerder - chauffeur

• Normaal en geaccepteerd gedrag

• Noodstopknop

• Extreme weersomstandigheden

• Onafhankelijk meldpunt

Vertrouwen op Veiligheid



Triade model (Theo Poiesz)            
(M)otivatie: 

Interesse/behoefte/belang/beloning 

Waardering/erkenning 

Opdracht/ instructie/opleiding 

(C)apaciteit: 

Fysieke en mentale conditie 

Intelligentie, kennis, ervaring, 

competentie 

Middelen

(G)elegenheid

Beschikbare tijd 

Verkeersintensiteit 

Faciliteiten, Infrastructuur 

Triadescore (T) = M x C x G 



In het Rood



Safety Deal             

Bindende afspraken in de keten over: 

• Ruimte in tijd

• Borging Wet- en Regelgeving

• Cultuur van Vertrouwen

• Onafhankelijk meldpunt – escalatie niveau 



Safety Deal            



In het Groen



Trots op 

het verleden

Kansen in 

de toekomst

Realistisch over

het heden

Slim op Weg!


