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VAN DUUREN & HEMA:
Unlimited Dedication

INTRO
Een van de dingen waaraan we
bij Van Duuren erg veel waarde
hechten is – al zeg ik het zelf
– het zetten van de spreekwoordelijke ‘extra stap’.
We vinden dat eigenlijk
vanzelfsprekend. Die ‘extra stap’
versterkt onze dienstverlening
en maakt bovendien ons werk
een stuk leuker.
Een voorbeeld: We hebben
tegenwoordig veel grote
retail-klanten. Als we het
nodig vinden stappen we
in het vliegtuig naar Madrid
of Glasgow om op locatie polshoogte te nemen en met de
partners en de winkeleigenaar een plan uit te werken dat leidt
tot een optimale bevoorrading.
En ook als we onze diensten in een regio willen versterken ga ik
vaak zelf op pad. Recentelijk was ik in Scandinavië om de diensten
op de Noordelijke landen verder op de kaart te zetten.
Ook in Portugal zijn we hard bezig en zullen we met ingang
van 1 mei twaalf nieuwe vestigingen aan ons netwerk toevoegen.
Van Duuren-Interport start bovendien met een unieke 24 uurs
expressdienst naar Milaan voor groupage, waarover u meer kunt
lezen op onze website www.vanduuren.nl.
Ik verwijs u ook graag naar het mooie interview met Onno
Middelhoven van HEMA, naar het artikel over de zonnepanelen
waarmee we ons bedrijf verduurzamen en naar het verhaal over
de voordelen van onze vernieuwde Control Tower. Allemaal ‘extra
stappen’ die ons – en hopelijk vooral ook onze klanten – vitaal en
fit houden.
Ik wens u veel leesplezier,
Jeroen van Duuren

Going the extra mile, making the additional effort, is something very
natural and obvious for everyone at Van Duuren. This extra step
makes our service more unique and stronger. And our work more
enjoyable. It is a strong part of our values.

Duurzaam Van Duuren
In het voorjaar van 2018 zal Eneco op het dak van de overslagloods
van Van Duuren ruim 750 zonnepanelen plaatsen. Deze panelen
wekken jaarlijks zo’n 195.000 kWh zonnestroom. Daarmee functioneren de loods, de heftrucks en het kantoor van Van Duuren
CO2-neutraal.
Ook op andere vlakken investeert Van Duuren in duurzaamheid. Zo
bestaat het wagenpark uit verschillende stekker-hybride en volledig
elektrische personenauto’s. In de toekomst zullen deze met de zelf
opgewekte diepgroene stroom worden opgeladen. Jasper van
Duuren: “Deze zonnepanelen zijn een onderdeel van ons bedrijfsbrede streven om het milieu zo weinig mogelijk te belasten, net als
onze inspanningen om steeds schonere vrachtwagens in te zetten.
Zo bekijken we ook of het mogelijk is om de nieuwe Tesla-truck in te
zetten, zodra deze beschikbaar komt.”

Van Duuren Sustainable
In the spring of 2018 Eneco will install more than 750 solar panels on the
roof of Van Duuren’s transhipment warehouse. These panels will generate
some 195,000 kWh of solar power per annum. In this way Van Duuren’s
warehouse, forklift trucks and offices will become CO2-neutral.
Van Duuren is also investing in sustainability in other areas. For instance,
the vehicle fleet already consists of various plug-in hybrid and fully
electric cars. In future these will also be charged with self-generated deep
green electricity. Jasper van Duuren: “These solar panels are part of our
company-wide goal of reducing our impact on the environment to a
minimum, for example in the same way as our efforts in using cleaner
trucks to the greatest possible extent. And, for example, we are also
examining the possibilities of using the new Tesla truck as soon as it
becomes available.”

An example: Currently we have many large retail clients. If we see the
need for it we will fly to Madrid or Glasgow or wherever to assess the
situation on site and, together with our partners and the client, work
out a plan that will lead to the best possible stock delivery service.
If we want to strengthen our services to a particular region I often go
myself to see what we can do. I was recently in Scandinavia to spread
the word about our services to the Nordic countries. We are also hard
at work in Portugal and, as of 1 May, we will add 12 new depots to
our network. Furthermore, Van Duuren-Interport is beginning a
unique 24-hour Express Service to Milan for groupage; you can read
more about this on our website www.vanduuren.com.
I would also like to draw your attention to the great interview with
Onno Middelhoven of HEMA, to the article about the solar panels
that will help us to make our company even more sustainable, and to
the information about the advantages of our updated Control Tower
service. All ‘extra steps’ that we hope will keep us – and above all our
clients – vital and fit.
Esther Zumpolle (Eneco) and Jasper van Duuren (Van Duuren)

Enjoy the read!
Jeroen van Duuren
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IN BUSINESS
KLANKBORD

SOUNDBOARD

Naam:
Eric Dijkstra
Functie:
Manager IT
Het leukste aan je werk?
Elke dag is anders en brengt
iets nieuws.
Het lastigste aan je werk?
Van Duuren is zo dynamisch
dat de tijd soms ontbreekt
om alles te doen wat nodig is.
Wat doe je graag in je vrije tijd?
Fietsen op de racefiets en met de mtb.
Ook ga ik graag op fietsvakantie.
Daarnaast golf ik.
Welke muziek luister je?
Hard Rock en muziek uit de jaren ’70.
Led Zeppelin, Deep Purple.

Name:
Eric Dijkstra
Function:
Manager IT
The best part of your job?
Every day is different, and thus always
brings something new.
The most difficult part of your job?
Van Duuren is so dynamic that
sometimes there isn’t enough time to
do everything that I need to do.
What do you enjoy doing in your
free time?
Cycling on my racing bike and on the
MTB. I also like going on cycling
holidays. And I play golf.
What sort of music do you listen to?
Hard Rock and music from the 70s. Led
Zeppelin, Deep Purple.

Nieuwe trailers met beveiligd pincodeslot
In januari is de vloot van Van Duuren uitgebreid met vijfentwintig nieuwe trailers. In
totaal beschikt Van Duuren nu over veertig trailers welke allemaal voldoen aan de hoogste
veiligheidseisen die TAPA TSR 1 voorschrijft. “Vanuit Nederland kunnen wij de kastenwagens
via gps voortdurend volgen”, legt Eric de Wit, Business Unit Director Van Duuren-Interport, uit.
“De trailers worden, zodra de chauffeur wegrijdt, vergrendeld en kunnen alleen geopend
worden met een pincode. Die pincode genereren wij in Nederland als wij zien dat de
chauffeur op de losplaats is.” De trailers zijn verder uitgerust met een dubbele laadvloer,
noemt De Wit als bijkomend voordeel. “Dat betekent dat wij, afhankelijk van de hoogte,
66 in plaats van 33 pallets kunnen meenemen. Dat is goed voor het milieu en
kostenefficiënt.”

Voer voor dakloze
honden in Servië
“Een dame, die zich inzet voor verwaarloosde straathonden in Servië, belde ons. Samen
met andere vrijwilligers verzamelt zij
hondenvoer voor de viervoeters”, vertelt
Karyna Chuvaldzhyan, Planner Network
Distribution East-Europe.
“Zij vroeg ons of wij zouden willen bijdragen
aan dit goede doel met het vervoer van het
hondenvoer naar Servië. Wij vonden dit een
bijzonder verzoek en willen altijd graag
iemand uit de brand helpen. Van Duuren
heeft het voer daarom met een directe
lijndienst naar Servië gestuurd.”

Food for stray dogs
in Serbia
“A lady, who is committed to looking after
neglected stray dogs in Serbia, phoned us. She,
together with other volunteers, collects food for
these animals,” relates Karyna Chuvaldzhyan,
Planner Network Distribution East-Europe.
“She asked if we would support this good cause
by transporting the dog food to Serbia. We
thought that this was very worthwhile and are
always lending a hand if possible. We sent the
dog food on a direct scheduled service to
Serbia.”

Een mooie prijs winnen?
Kijk snel op de achterpagina
van dit magazine en speel mee!

FLTR: Stefan Hitzerd, Eric de Wit, Eric Visser

New trailers with pin code secured lock
Van Duuren’s fleet was increased in January by the addition of twenty-five new trailers.
Van Duuren now has a total of forty trailers, all of which satisfy the most stringent security
requirements laid down in TAPA TSR 1. “We can monitor the box trailers continuously from the
Netherlands via GPS,” explains Eric de Wit, Business Unit Director Van Duuren-Interport. “The
trailers are locked the moment the driver sets off, and can only be opened by means of a PIN code.
We generate this code here in the Netherlands once we see that the driver is at the unloading
point.” De Wit describes as an additional advantage the fact that the trailers are also fitted with a
double deck loading system. “This means that, depending on their height, we can load 66 pallets
instead of 33. That is good for the environment and cost efficient.”
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DIENSTVERLENING SPANJE IN CIJFERS

SERVICE:
VERVOER:
VERTREK EXPRESSDIENST:
(26 UUR)
VERTREK STANDAARDDIENST:
(48 UUR)

Expressdienst en standaard lijndienst
Groupage, LTL en FTL
Maandag t/m donderdag
Dagelijks, behalve donderdag

Unieke mix van expressen lijndiensten op Spanje
Spanje is bekend terrein voor Van Duuren-Interport. ‘’Om onze klanten optimaal van dienst te
kunnen zijn, hebben we een eigen kantoor in Barcelona”, vertelt Raymond de Ridder, Manager
Operations voor dit gebied. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er wekelijks 75 vrachtauto’s
tussen Nederland en Spanje heen en weer rijden.

V

Van Duuren biedt twee soorten dienstverleningen aan op Spanje.
De expresdienst is in 26 uur in Madrid. “Om de goederen met de
sneldienst in ruim een etmaal in Spanje te krijgen, werken we met
dubbele chauffeurs en staan er onderweg chauffeurs klaar om de rit
over te nemen”, legt De Ridder uit. “Dit betekent dat de auto rond
19.00 uur vertrekt vanaf Schiphol en de dag daarop tussen 19.00 en
22.00 uur in Madrid aankomt.” Ook vertrekt Van Duuren-Interport elke
dag naar Spanje met de vaste LTL lijndienst die binnen 48 uur levert
in Barcelona en Madrid. “Wij bieden hier gegarandeerde capaciteit.
We rijden altijd, ook al hebben we - bij wijze van spreken - maar één
pallet voor Spanje. Dat is voor groupage uniek. Goederen zullen
nooit achterblijven door ruimtegebrek”, aldus De Ridder.

Cultuurverschillen
Als specialist in het vervoer op Spanje,
weet de logistiek dienstverlener met
filialen in Vianen en Badhoevedorp dat
het belangrijk is om rekening te houden
met de culturele verschillen tussen
Nederland en Spanje. “We hebben
gemerkt dat Spaanse relaties het prettig
vinden als je ook persoonlijk dicht bij het
vuur zit. Daarom hebben wij twaalf jaar
geleden een kantoor geopend in
Barcelona”, memoreert De Ridder.

Raymond de Ridder

'We hebben gemerkt dat Spaanse relaties het prettig
vinden als je ook persoonlijk dicht bij het vuur zit'
Dankzij de overname van Interport heeft van Duuren haar dienstverlening op Spanje flink kunnen verruimen. De Ridder: “Interport heeft
27 jaar ervaring op Spanje. Met sommige klanten werken we al meer
dan 20 jaar samen. En door de sterke aanwezigheid van Interport op
de Europese luchthavens bieden we bijvoorbeeld de mogelijkheid
om Aircargo te vervoeren.”
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“Vijf medewerkers hebben hier hun werkplek in een bedrijfsverzamelgebouw, waarin ook een deel van onze klanten zit. Het gebeurt
regelmatig dat zij even binnenlopen om met een kop koffie een en
ander af te stemmen.”

» Een aansprekende klantcase over onze

dienstverlening op Spanje leest u op pagina 8.

IN BUSINESS

Unique mix of express and scheduled services Spain
Spain is familiar territory for Van Duuren-Interport. ‘To provide our clients with the best possible service we have our own
office in Barcelona,’ relates Raymond de Ridder, Manager Operations for this area. It is thus no surprise that there are 75
trucks per week going back and forth between the Netherlands and Spain.
Van Duuren provides two sorts of service to Spain. The express service is
in Madrid in 26 hours. ‘In order to get the consignments into Spain in a
little more than one full day we work with double drivers, and en route
there are drivers ready to take the truck over,’ explains De Ridder. “This
means that the vehicle leaves Schiphol at about 7.00 p.m. and arrives in
Madrid at between 7.00 and 9.00 p.m. the following day.’ Van DuurenInterport also sets off every day to Spain with the scheduled LTL service
that delivers in Barcelona and Madrid within 48 hours. ‘We also offer
guaranteed capacity. We always run this route, even if we only have
one pallet for Spain, so to speak. This is unique for groupage. Goods will
never be left behind as the result of a lack of space,’ De Ridder states.
Thanks to the takeover of Interport Van Duuren has been able to greatly

‘We have found that Spanish
customers are really happy that
you are personally close by’

expand the service. De Ridder: ‘Interport has 27 years’ experience on the
Spanish route, and we have been working with some clients for more
than 20 years. And because of the strong presence of Interport at the
European airports we can for example offer the possibility of
transporting air cargo.’

Cultural differences
As a specialist in transport to Spain, this logistics service provider with
branches in Vianen and Badhoevedorp knows the importance of taking
into account the cultural differences between the Netherlands and
Spain. ‘We have found that Spanish customers are really happy that
you are personally close by. That is why twelve years ago we opened
an office in Barcelona,’ recalls De Ridder. ‘Five members of our staff work
there in a communal office building, where some of our clients are also
based. It’s not unusual for them to call in to discuss things over a cup
of coffee.’

» An appealing customer case about our

services on Spain can be found on page 9.

SERVICE TO SPAIN IN FIGURES

SERVICE:				Express service and standard scheduled service
TRANSPORT:			
Groupage, LTL and FTL
DEPARTURES EXPRESS SERVICE:
Monday to Thursday inclusive
(26 HOURS)
DEPARTURE STANDARD SERVICE:
Daily, except Thursday
(48 HOURS)
DRIVE
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Bibi Damhoff bedwingt de
Kilimanjaro voor War Child
Bibi, oud medewerkster van Van Duuren,
beklom samen met haar zoon Michael
Nieveld de Kilimanjaro om geld op te halen
voor War Child. “We hebben, mede dankzij
de sponsoring van Van Duuren, samen 5600
euro opgehaald”, vertelt Damhoff
enthousiast.
De klim was zwaar, maar indrukwekkend,
zegt ze achteraf. “We zijn in vijf dagen
omhoog geklommen en in anderhalve dag
naar beneden. Zeker op de dag naar de top
had ik het moeilijk, maar het idee dat je klimt
voor een goed doel maakt veel goed.”

Mail uit Lyon
Beste mensen van Van Duuren,
Het weekend in Lyon was echt top. We hadden gelukkig ook nog eens goed weer
en daardoor hebben we veel van de stad gezien. Bedankt voor deze leuke reis.
Vriendelijke groet,
Agam Zahrul
Valeant Amsterdam Logistics Center

Mail from Lyon
Dear all at Van Duuren,
The weekend in Lyon was really great.
Luckily we also had good weather, and
therefore got to see a lot of the city.
Thanks for this super trip.

Agam Zahrul

Kind regards,
Agam Zahrul
Valeant Amsterdam Logistics Center

TAPA TSR 3 certificering voor
Van Duuren-Interport
Van Duuren-dochter Interport is sinds dit jaar voor het wegvervoer TAPA gecertificeerd op
niveau 3. “Om een TAPA certificering te behalen moet sprake zijn van een gestructureerde
organisatie, zowel op papier als in het dagelijkse proces”, verklaart Carla van Oostveen,
Manager Kwaliteit en Veiligheid bij Van Duuren-Interport. “

Bibi Damhoff

Bibi Damhoff conquers
Kilimanjaro for War Child
Bibi, former employee of Van Duuren, together
with her son Michael Nieveld, has climbed
Kilimanjaro to raise money for War Child. “In
part thanks to the sponsoring by Van Duuren,
we have together raised 5,600 euros,” relates
Damhoff enthusiastically.
It was a tough climb, but impressive, she adds
later. “We reached the top in five days, and were
back down in a day and a half. The last day
getting to the top was difficult for me, but the
idea that you’re climbing for a good cause
made it all worthwhile.”
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Zo hebben we aangetoond dat we alle ritten goed kunnen volgen, dat we gebruik maken
van bewaakte parkeerterreinen onderweg en zijn de audits met onze partners en chauffeurs
goed verlopen.” TAPA bestaat uit drie niveaus en de ambitie binnen Van Duuren-Interport is
om in 2020 TAPA TSR 1 gecertificeerd te zijn. Van Oostveen: “Als voorbereiding daarvoor
hebben we de nieuwe beveiligde trailers aangeschaft. Deze voldoen aan de normen
van niveau 1.”

TAPA TSR 3 certification for
Van Duuren-Interport
This year Van Duuren’s subsidiary Interport has gained road transport TAPA Level 3 certification. “In
order to gain TAPA certification a company must be able to prove it has a structured organization,
both on paper and in its daily processes”, states Carla van Oostveen, Manager Quality and Security
at Van Duuren-Interport. “
We have demonstrated that we can monitor all journeys, that we make use of secure parking areas
on these trips, and that the audits of our partners and drivers were concluded successfully.” TAPA
consists of three levels, the ambition at Van Duuren-Interport is to be certified 2020 TAPA TSR 1 in
2020. Van Oostveen: “In preparation for this we have already purchased new high-security trailers.
These satisfy the Level 1 norms.”

IN BUSINESS
Tim Jonker Employee of the Year 2017

E M P LOYE E O F T H E YE A R 2017

Hij was er zelf niet bij vanwege griep, maar op het personeelsfeest
van Van Duuren is Logistics Engineer Tim Jonker uitgeroepen tot
Employee of the Year 2017. “Het was natuurlijk super jammer dat
ik ziek was. Gelukkig hebben Jasper, Jeroen en Liesbeth later nog
een moment gevonden om de award met warme woorden aan
mij te geven.” Liesbeth Oudesluijs, Business Process Manager,
verzekert dat Tim de prijs echt heeft verdiend. “Hij is ambitieus,
gedreven en leergierig. Ook werkt hij oplossingsgericht en komt
hij met goede ideeën. Voor collega’s is het fijn dat hij veel van hun
vragen kan beantwoorden en zich niet gek laat maken. Tim is,
kortom, een collega die voldoet aan alle kernwaarden, waar wij als
Van Duuren voor staan.”

Tim Jonker Employee of the Year 2017
He was not present because of illness, but at the Van Duuren staff
party Logistics Engineer Tim Jonker was declared Employee of the
Year 2017. “It was of course a great pity that I was ill. Fortunately
Jasper, Jeroen en Liesbeth later found a moment to present me with
the award and some warm words.” Liesbeth Oudesluijs, Business
Process Manager, confirms that Tim really did deserve the prize. “He is
ambitious, driven and eager to learn. He also works in a solutionoriented way, and comes up with some good ideas. It is fine for his
colleagues that he is able to answer many of their questions without
being driven mad by them. In short, Tim is a colleague who meets up
to all the core values that we, as Van Duuren, stand for.”
Tim Jonker

Nieuwe
dienst
Venetië
“We willen het noordoostelijke deel van Italië
nog beter bedienen”, zegt Ed Kooiman, sales
executive bij Van Duuren. “Daarom hebben
we besloten om onze huidige vijf Italiaanse
import groupagediensten verder uit te
breiden met de bestemming Padova /
Venetië. We vertrekken op dinsdag uit
deze regio en komen op donderdag aan in
Nederland. Klanten zijn er dan van verzekerd
dat hun zending voor het weekend op de
plek van bestemming is.”
Uiteraard is er ook op vrijdag(avond) een vast
vertrek naar Nederland vanuit Noordoost
Italië. Deze goederen worden op maandag
of dinsdag in Nederland afgeleverd.

New service Venice
“We want to serve the north-eastern part of Italy even better,” says Ed Kooiman, sales executive
at Van Duuren. “We have therefore decided to expand further our current five Italian import
groupage services to include Padua / Venice. We depart from this area on Tuesdays and arrive in
the Netherlands on Thursdays. Our clients are then sure that their consignments are at their
destinations before the weekend.”
Of course there is also a scheduled departure for the Netherlands from north-eastern Italy on
Friday (evenings). These goods are then delivered at their destinations in the Netherlands on
the following Monday or Tuesday.
DRIVE
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INTERVIEW

“De goede communicatie en voorbereiding
van Van Duuren zijn onevenaarbaar”
FLTR: Jeroen van Duuren, Onno Middelhoven, Stef Blommaart

“Ik ben echt heel tevreden over de manier, waarop de medewerkers in Vianen onze leveringen managen’’,
zegt Onno Middelhoven van HEMA. De gerenommeerde winkelketen laat het vervoer van de goederen
naar de winkels in Barcelona en Madrid over aan Van Duuren. “Van Duuren kwam met het beste aanbod
op onze tender en dat blijkt ook in de praktijk.”

D

Drie keer per week rijden vrachtauto’s van
Van Duuren vanaf het HEMA-distributiecentrum Lage Weide in Utrecht naar de winkels
in Barcelona en Madrid. “In overleg met
Onno en de Spaanse storemanagers hebben
we een uitgekiend leverschema opgesteld”,
vertelt Stef Blommaart. “De winkels liggen in
de stadcentra, dus we zijn gebonden aan
slottijden. Daarbij is het natuurlijk belangrijk
dat we ook voor de winkel zelf op een
handig tijdstip arriveren. Met een storemanager hebben we zelfs afgesproken dat de
chauffeur ’s ochtends de winkel opent.”
Middelhoven is zeer te spreken over deze
vorm van maatwerk. “Van Duuren rijdt nu
sinds vorig jaar augustus voor ons en ik
wilde evalueren of de medewerkers
tevreden waren over de leveringen. Samen
met Stef hebben we daarom kortgeleden
een toer langs onze Spaanse winkels
gemaakt. 95 procent van de storemanagers
was louter positief over de dienstverlening.”
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'95 procent van de storemanagers was
louter positief over de dienstverlening'
De enkele suggesties die er waren, zijn
opgepakt, vult Jeroen van Duuren aan.
“HEMA en Van Duuren hebben een aantal
kleine verbeteringen doorgevoerd om
kosten te besparen.”

Bank holidays
Het verder optimaliseren van de leveringsschema’s zal ook in de toekomst een
aandachtspunt blijven, aldus Blommaart.
“Het is natuurlijk ons werk om hier voortdurend over na te denken”, legt hij uit. “Daarbij
vergt de opdracht die wij van HEMA hebben
gekregen veel precisiewerk van onze
planners. Zij zijn voortdurend alert op de
doorlooptijden en het correct aanmelden
van de zendingen.

Ook houden de medewerkers rekening met
het hoge aantal bank holidays in Spanje. Dit
alles om het juiste product op het juiste
moment in de winkels te krijgen.” Middelhoven waardeert het dat er tussen de strakke
leverschema’s door altijd ruimte is voor
flexibiliteit. “In Barcelona hebben wij een
winkel geopend en dat wilden we doen met
een mooie actie. Daarvoor was het nodig
dat de goederen niet maandagochtend,
maar zaterdag al in de winkel lagen. Na even
overleggen met Van Duuren was dit zo
geregeld. Juist dat persoonlijke contact en
het adequaat reageren op ontwikkelingen,
maakt voor mij deze samenwerking erg
waardevol.”

INTERVIEW

“Van Duuren’s good communication
and preparation are unparalleled”
"I am extremely satisfied with
the way that the staff in Vianen
manage our deliveries," says
Onno Middelhoven of HEMA.
This renowned chain of stores puts
the transport of goods to their
stores in Barcelona and Madrid in
the hands of Van Duuren. "Van
Duuren came up with the best bid
for our tender, and that seems to
be the case in practice."

Hema
De Hollandsche Eenheidsprijzen
Maatschappij Amsterdam (HEMA)
opent haar eerste winkel in 1926 in
Amsterdam. Oprichters Leo Meyer en
Arthur Isaac wilden een warenhuis
voor ‘gewone’ mensen.
In de vijftiger jaren is HEMA de eerste
franchiseformule in Nederland. Het
aantal winkels groeit nog steeds. HEMA
heeft meer dan 725 winkels in negen
landen met 19.000 medewerkers en
meer dan zes miljoen bezoekers per
week. In 2014 opende de keten de
eerste winkel in Spanje.

Hema
The Hollandsche Eenheidsprijzen
Maatschappij Amsterdam (HEMA) opened
its first shop in 1926 in Amsterdam.
Founders Leo Meyer and Arthur Isaac
wanted to have a department store for
“ordinary” People.
In the 1950s HEMA was the first franchise
organization in the Netherlands. The
number of stores is still growing. HEMA has
more than 725 shops in nine countries with
19,000 employees and more than six
million visitors per week. In 2014 the chain
opened its first store in Spain.

Van Duuren trucks leave the HEMA distribution
centre Lage Weide in Utrecht three times per
week for the stores in Barcelona and Madrid.
‘We have drawn up a cleverly thought out
delivery schedule in consultation with Onno
and the Spanish store managers,’ relates Stef
Blommaart. ‘The stores are located in the city
centres, so we are tied to slot times. Of course it’s
also important that we arrive at a time that is
convenient for the people at the store itself.
We have even agreed with one store manager
that the driver opens the store in the mornings.’

our work to be thinking continually about this,’
he explains. ‘Furthermore, the assignment that
we have been given by HEMA demands a great
deal of precision from our planners. They are
constantly alert to the turnaround times and
the correct reporting of deliveries to the stores.
The staff also take into account the large
number of bank holidays in Spain. All this to
ensure that the right product is in the shops at
the right time.’ Middelhoven appreciates the
fact that despite the tight delivery schedules
there is always room for flexibility.

'95 per cent of the store managers were
entirely positive about the service'
Middelhoven is very pleased with this form of
customized service. ‘Van Duuren has been delivering for us since August last year, and I wanted
to evaluate whether our staff were satisfied
with how the deliveries had been handled. Stef
and I recently made a tour of our Spanish
stores. The reactions of 95 per cent of the store
managers were entirely positive about the
service.’ ‘The few suggestions that were made
have been addressed,’ adds Jeroen van Duuren.
‘HEMA and Van Duuren have implemented a
small number of improvements in order to save
costs.’

‘We were opening a store in Barcelona, and
we wanted to do that with a great promotion.
To do so it was necessary that the goods were
in the shop not on the Monday morning but
on the previous Saturday. All this was arranged
after a quick discussion with Van Duuren.
It’s exactly this personal contact and
adequately reacting to developments that
makes this working relationship so very
valuable to me.’

Bank holidays
According to Blommaart, the further optimization of delivery schedules will continue to be the
subject of attention in the future. ‘It is naturally

IN HET KORT
Naam / Name:

Onno Middelhoven
Functie / Position:

Hoofd outbound transport / Head of outbound transport
Werkt samen met Van Duuren sinds / Has worked with
Van Duuren since:

augustus 2017 / August 2017
Trivia:

Ik ga graag op reis met mijn gezin. We zijn al in Colombia,
Japan en China geweest. Voor dit jaar staan Curaçao en
Thailand op de planning. / I love travelling with my family.
We’ve already been to Colombia, Japan and China.
For this year Curaçao and Thailand are in the planning.
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INNOVATION COLUMN

Driver
shortages
in Europe

Eric de Wit

In 2013 I became
a member of the
European Transport
Board (ETB), which is
a think tank of industry
experts in the European trucking industry.
Members come from companies such as
DHL, DSV, Schenker, Ewals Cargo Care, P&O
Ferrymasters and Van Duuren-Interport.
One of the topics we are currently addressing is
driver shortages across Europe. Today – across
Europe – the estimated number of driver
vacancies is 500,000 and we are heading
towards even more serious shortages in the
coming years if nothing is done to manage this.
Poor image, low salaries, poor working conditions and inadequate training & development
are the main reasons why becoming a driver is
not very attractive for young people. The last 20
years we have been able to cope because of
increasing numbers of East European drivers. But
more and more these people are going back to
their own countries taking different jobs for
better pay and to be at home with their families
most evenings.
There is no single solution to cope with future
demand. As we see in most industries, techno
logy is most probably the best answer. Changes
in legislation are necessary, and these have to be
implemented more quickly to speed up the
arrival of autonomous trucks. However, some
experts still predict this could take anything
between 5 and 20 years before it will have a
significant impact. So other solutions will need to
be addressed as well. LZVs (very long trucks),
platooning, weight limits, weekly driving time,
extension of the working week and more
flexibility is needed from the shippers and
receivers in relation to opening hours and timed
deliveries to maximise the time drivers actually
drive. Technology and web-based solutions will
also enable transport companies to work closer
together, to exchange loads, in order to
maximise loaded kms. It is still the case today
that every 4th truck you see on the road is empty.
The solution is not just to employ more drivers.
Making smarter use of what we have today
could solve a vast proportion of the problems.
It requires vision, the willingness to share and
invest, together with governmental participation. And we have to start small otherwise
nothing will ever happen.
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MEN AT WORK

Van Duuren ontzorgt
relaties met Control Tower
Met de Control Tower kan Van Duuren de volledige vervoersstroom van relaties managen. Ook als de zendingen door andere
vervoerders dan Van Duuren of Interport worden geleverd.

E

‘’Eén van onze relaties heeft voor vijf
werkmaatschappijen met 180 vervoerders
contracten afgesloten”, geeft Jasper van
Duuren als voorbeeld uit de praktijk. “Het
bleek voor hen in de praktijk ondoenlijk om
al deze transporteurs aan te sturen. Met onze
Control Tower nemen wij de volledige
aansturing van de vervoerders over. Van
bewaken van de afleverafspraken tot en met
de controle en betaling van de inkomende
facturen.”
Het idee achter Control Tower is even
eenvoudig als ingenieus: Van Duuren neemt
alle (data) communicatie met vervoerders
over en stuurt in opdracht van de klant zijn
transporteurs aan. Alle data wordt verwerkt
in het eigen Tracking & Tracing systeem van
Van Duuren, zodat de klant één systeem
heeft waar alle zendingen in gevolgd
kunnen worden. Ook het facturatieproces
neemt de logistiek dienstverlener met
Control Tower volledig voor zijn rekening.
Jasper van Duuren: “In ons Transport
Management Systeem, dat hiervoor speciaal
is ingericht, houden wij alle ritten in de
gaten en zorgen wij ervoor dat de goederen
op tijd op de juiste plaats worden geleverd.

Ook controleren wij of
de gemaakte service
level agreements
worden nageleefd.”

Jasper van Duuren

Het grote voordeel van Control Tower is
volgens de Managing Director dat relaties
zich volledig kunnen richten op hun
corebusiness. “De klant hoeft niet meer op
de sites van al zijn vervoerders in te loggen
om zijn Track & Trace informatie te vergaren.
Control Tower presenteert de status van alle
ritten overzichtelijk op één site. Verder is hij
geen tijd meer kwijt met het controleren van
alle inkomende facturen van zijn
vervoerders, want ook dat doen wij.”
Klanten die gebruikmaken van Control
Tower krijgen de kostprijs van een zending
doorbelast met een extra fee voor de
dienstverlening. Jasper van Duuren:
“Ondernemers beseffen steeds meer dat zij
moeten doen, waar zij goed in zijn en dat zij
randzaken beter kunnen uitbesteden.
Volgens mij past onze dienstverlening
binnen Control Tower perfect in deze
ontwikkeling.”

Van Duuren’s Control Tower unburdens clients
Using their Control Tower service, Van
Duuren can manage the client’s entire
transport flow. Even if the consignments
are delivered by transporters other than
Van Duuren or Interport.
‘One of our clients has contracts with 180
transport companies for the transport of five of
their subsidiaries,’ Jasper van Duuren puts
forward as a real-life example. ‘In practice it
became apparent to them that it was
impossible to manage all these transporters.
With our Control Tower we take over the entire
management of the transporters. From
monitoring the promised delivery dates and
times right through to the checking and paying
of the incoming invoices.’
The idea behind Control Tower is as simple as it
is ingenious: Van Duuren takes over all (data)
communications with the transporters and
manages them on the client’s behalf. All the
data is processed in Van Duuren’s own Tracking
& Tracing system, so that the client needs to
consult only one system in order to monitor all
his consignments. The team at Vianen also
takes over the invoicing process in its entirety
with Control Tower. Jasper van Duuren: ‘In our

Transport Management System, which was set
up especially to perform this task, we monitor
all the journeys to ensure that the goods are
delivered to the right place at the right time. We
also check whether the terms of the service level
agreement have been complied with.’
The major advantage of Control Tower is
according to the Van Duuren’s Managing
Director that clients can devote their efforts
fully to their core business. ‘The client does not
have to log in to the sites of all their
transporters in order to obtain his Track & Trace
information. Control Tower presents the status
of all journeys clearly on a single site.
Furthermore, he does not have to spend time
checking all the incoming invoices from his
transporters, because we also do this.’
Customers who make use of Control Tower are
charged with the cost price of the transport
plus an extra fee for the service. Jasper van
Duuren: ‘To an increasing extent, entrepreneurs
are realizing that it is better to limit themselves
to doing what they are best at, and that it is
more efficient to contract out the peripheral
activities. I believe that our Control Tower
service fits in perfectly with this development.’

"C

hauffeur Ivo Hirstov rijdt voor Van Duuren naar
Frankrijk en Italië en soms naar Tsjechië,
Oostenrijk en Groot Brittannië. “Ik heb goede
herinneringen aan mijn reizen naar Engeland, maar
ook in Italië kom ik graag”, vertelt hij. Sinds kort rijdt
hij met de nieuwe beveiligde trailer van Van Duuren.
Dit maakt zijn werk volgens Hirstov veel
gemakkelijker, maar hij is vooral te spreken over het
veiligheidssysteem. “Het pincodeslot geeft me de
rust die ik nodig heb als ik pauzeer.” Onderweg
kookt hij het liefst zelfs. “Alleen als ik haast heb ga ik
langs Mc Donalds. Het liefst kook ik zelf onze
traditionele Bulgaarse gerechten.” Vaak is hij twee of
drie maanden van huis. “Dan mis ik mijn vrouw en
twaalfjarige dochter wel. Gelukkig maken de vijf
weken die ik daarna thuis kan zijn, veel goed.”

'Ik heb goede herinneringen
aan mijn reizen naar Engeland,
maar ook in Italië kom ik graag'

Ivo Hirstov drives for Van Duuren to France and
Italy, and sometimes to the Czech Republic,
Austria and Great Britain. “I have some good
memories of my trips to England, but I also like
going to Italy,” he says. He recently started
driving with one of Van Duuren’s new secure
trailers. According to Hirstov this makes his
work much easier, but above all he is very
happy about the security system. “The PIN code
operated locking system gives me the peace of
mind I need when I have a break.” When he is
on the road he prefers to cook for himself. “It’s
only when I’m in a hurry that I call in at a Mc
Donalds. I really like to cook our traditional
Bulgarian dishes.” He is often away from home
for two or three months. “At times like that I do
miss my wife and twelve-year-old daughter. But
afterwards the five weeks that I can then be at
home do make up for it.”
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PRIJSVRAAG
Barcelona: sportief
en inspirerend
Barcelona heeft tientallen musea, bouwkundige
hoogstandjes van de architect Gaudi en andere plekken
die de moeite waard zijn. Barça-fans mogen natuurlijk
het beroemde stadion Camp Nou niet missen.
Geen voetballiefhebber? Eet dan tapas op een terrasje
op de Ramblas en bezoek de Sagrada Familia. Geniet
ervan, want een weekend in Barcelona is zo voorbij.

Barcelona: sporty
and inspiring
Barcelona has dozens of museums, great works
of architecture by Gaudi, and many other places of
interest. Barça-fans should of course not miss the
famous Camp Nou stadium.

CO LO F O N

Not a lover of football? Then try tapas at a street cafe
on the Ramblas and visit the Sagrada Familia. Take in
as much as you can, as a weekend in Barcelona is over
before you know it.

12

Ook zin gekregen in een weekend naar Barcelona? Beantwoord
dan de volgende vraag: ‘Welke Nederlander heeft als trainer
van FC Barcelona het elftal geformeerd dat bekend werd als
het Dream Team?’ Stuur het antwoord naar prijsvraag@
vanduuren.nl. De uiterste inzenddatum is 01 juni 2018. Onder de
goede inzenders verloten wij een weekendtrip naar Barcelona.
Do you also fancy a weekend in Barcelona? Just answer the following
question: ‘Which Dutch trainer of FC Barcelona formed the
team that became known as the Dream Team?’ Send your
answer to prijsvraag@vanduuren.nl. The closing date is 01 June 2018.
The person whose name is drawn from among those answering
correctly wins a weekend trip to Barcelona.

Gefeliciteerd!
De vorige keer vroegen wij de
lezers een vraag te beantwoorden
over Wenen: ‘Hoe heten de
paarden die in de Spaanse
Rijschool in Wenen worden
getraind?‘ De winnaar Kevin Grent
werkzaam bij Kuehne + Nagel
wist het goede antwoord:
Lippizzaners. Op de foto krijgt
Kevin Grent de prijs overhandigd
door Marcel Haleber van Van
Duuren-Interport.
Kevin Grent and Marcel

Haleber

Congratulations!
Last time we asked the readers to answer a question about Vienna:
‘What is the name of the breed of the horses that are trained at the
Spanish Riding School in Vienna?‘ Kevin Grent of Kuehne + Nagel knew
the correct answer: Lippizzaners. On the photo you can see Kevin Grent
receiving the prize from Marcel Haleber of Van Duuren-Interport.
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