
Mensen uit de praktijk

• Jitske Brink Filogic Penningmeester DALTI

• René Knapen TANS    Voorzitter DALTI



Diversiteit en Complexiteit van de Logistieke wereld.

• 180.000 voertuigen (logistiek)

• 12.000 transportbedrijven van 1 auto tot 3.000 auto’s

• 50% is bouw gerelateerd, dus veel nacht, exceptioneel

• 14 verschillende deelmarkten, Food, Automotive, Mest, Chemie, Dierenvervoer,..

• Wetgeving en compliance, arbeidstijden, verkeersregels, milieuzones, douane, VCA,..

• 4 Overheidsniveaus; Gemeente, Provincie, Rijk en EU

• Kwaliteitsnormen, HACCP, GMP, GDP, TAPA, IFS, AEO

• JIT afspraken, slottijden en venstertijden



Plannen van ritten wordt beïnvloed door…. 

• Alles van de vorige sheet, maar ook door:

• Seizoenen, bietencampagne, mest, kerst,…

• Weersituaties, sneeuw, ijzel, regen, hitte

• Buitenland, stakingen, afsluitingen, Brexit

• Congestie, files

• Verkeersituaties, ongelukken en files

• Onderhoud aan de weg

• Plaatselijke situaties

• Kostprijs van de rit

• Tijdafspraken met opdrachtgevers JIT

• Voldoende materieel en personeel

De politiek bedacht:

“we gaan elk jaar 100.000 huizen bouwen”

Een huis weegt gemiddeld 350 ton.

Dat is 35 miljard kilo aan beton, stenen, zand, etc.

1 auto kan max. 40.000 kilo meenemen.

Er zijn elk jaar dus 875.000 ritten nodig om het 

ruwe materiaal te vervoeren. 

Elke werkdag 3.500 ritten.



Van data naar informatie

• Diverse overheden leveren data

• Deze data wordt m.b.v. filtering via DefLog in TMS systemen verwerkt

• Er zijn 2 situaties  pre-trip en on-trip

• Informatie moet naar de planner en naar de chauffeur, ook s’-nachts

• Voorwaarde voor succes is betrouwbaarheid van de data 

Filogic en TANS laten zien hoe dit in hun systemen verwerkt wordt. 











Voor het plannen Tijdens het plannen











•Gemeente

•Provincie

•RDW

•…

TANS

INTEGRATIE
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Betrouwbare, actuele data bepaalt het succes.

Verbeteringen nodig.

• Betere data, “een markt heeft een begin en eindtijd” 

• Betere filters, “alleen aanleveren wat relevant is 

• Hogere snelheid van dataverkeer en het aanleveren van wijzigingen 



VRAGEN ?

Dank voor jullie aandacht.


