L O G I S T I E K
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In de totale keten van producent tot levering aan de klant vormt de logistiek slechts een klein onderdeel.
Maar klein wil niet zeggen onbelangrijk, integendeel. “De ondernemer is direct ontevreden als de logistiek
niet loopt en het beoogde resultaat uitblijft”, aldus Pieter Keeris (45), eigenaar Vision-Share, een adviesbureau op het gebied van logistiek en supply chain management in Zundert.

▼

Logistiek is belangrijke factor voor tevredenheid

S

teeds meer bedrijven willen zich
toeleggen op hun kernactiviteiten en zich om die reden zoveel
mogelijk losmaken van randvoorwaarden, zoals de logistiek van vervoer en
opslag. Dat kan onder andere door het
huidige vervoerstraject te laten beoordelen door een onafhankelijke adviseur.
“De ondernemer moet zich afvragen of
de inrichting van zijn logistiek wel
goed genoeg is en wij kunnen hem
daarbij helpen”, zegt Keeris. Na twintig
jaar werkervaring op het terrein van
logistiek en management, afwisselend
in Europa, Afrika en Azië, is hij recentelijk begonnen als zelfstandig adviseur.
Vision-Share richt zich op het begeleiden, ondersteunen en adviseren van
(internationale) bedrijven bij strategische professionalisering of inhoudelijke
logistieke projecten, waarvoor intern
niet de juiste of onvoldoende middelen
aanwezig zijn. In eerste instantie ligt de
thuismarkt van de dienstverlener grofweg in een straal van honderd kilometer rondom de west-brabantse grensgemeente Zundert.

Pro-actief
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naties van vervoer.” Vervolgens wordt
het programma door het adviesbureau
geïmplementeerd en kan het bedrijf
onder professionele begeleiding ermee
aan de slag.

Quick scan
Een middel om snel te beoordelen of
het voor een bedrijf zinvol is om randactiviteiten uit te besteden is het doen
van een quick scan. “Veel ondernemingen hebben eigen opslag en rijden met
eigen vrachtwagens”, zegt de kersverse
directeur, “en dat is meestal niet de
meest praktische oplossing.” Aan de
hand van deze scan kan men bekijken
of het interessant om bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van transport en

opslag uit te besteden. “De uitbesteding
levert al snel een flinke kostenbesparing
op en de kwaliteit van de service gaat
omhoog.” Het is de bedoeling dat deze
quick scan op korte termijn via de
website van Vision-Share is te doen. De
logistieke afhandeling hoort een gevoel
van tevredenheid te geven en mag niet
langer een obstakel zijn in de bedrijfsvoering.
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▼

“De verladers bieden goederen aan
maar de huidige dienstverlener denkt
weinig pro-actief mee met de
opdrachtgever”, stelt hij. De expertise
van Vision-Share is wel pro-actief door
middel van het in kaart brengen van
goederenstromen en volumes ofwel
wat, wanneer en in welke container. Dit
alles op verzoek van de opdrachtgever
dat in de meeste gevallen een internationaal opererend bedrijf is. “Je ontwikkelt een systeem waarbij bedrijven op
een zo voordelig mogelijke en efficiënte manier hun producten over de gehele wereld kunnen vervoeren en opslaan.
Dat geldt voor zeevracht, luchtvracht
en wegtransport, maar ook voor opslag
in magazijnen en alle mogelijke combi-

