e t an stukken goedkoper
consumenten zouden kunnen aangeven wanneer
n intemetbestellingen bezorgd willen krijgen, kan
e sector per jaar zo'n 10,5 miljoen euro schelen.
besparingen kunnen nog verder oplopen
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eranciers kunnen
enwerk verlichten
) Bedrijven in de havens kunnen
groot deel van de fysieke
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door
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en
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ingen verzinnen die ver-~ gaan, zoals het bedrijf dat
reranciers vroeg om geen
zwaarder dan 15 kilo aan
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diging van zijn proefschrift. Het
grootste probleem is dat de
meeste webwinkels hun consumenten helemaal niet vragen
naar het meest geschikte aflevermoment. "Bij minder dan 70
procent van de leveringen wordt
de consument thuis aangetroffen, Dat leidt tot hogere kosten':
vertelde zelfstandig consultant
RonaId Slegers tijdens een seminar over e-fulfilment voorafgaand aan de promotie. Slegers
berekende dat kosten per afgeleverd pakje 1,35 euro bedragen.
Door de trefkans te vergroten tot
95 procent, kan op jaarbasis 15
procent worden bespaard. "Dat
scheelt 10,5 miljoen euro in

Agatz (links) ontvangt na zijn promotie de felicitaties van promotor 10 van Nunen (rechts).

totaal." Probleem is dat pakketvervoerders als TNT en Selektvracht de handschoen nog niet
kunnen of willen oppakken.
Hun processen en systemen zijn

er niet op ingericht om pakketten op vastgestelde tijdstippen te
bezorgen. Als het aan Thuiswinkel.org ligt, verandert dat snel.
Binnen deze branchevereniging

probeert een werkgr
se of urgency' over te b
de pakketvervoerders. (

Drie keer winst: voor Mooy, chauffeurs en mil
INTERVIEW)

Mooy Logistics start op
20 april met een project waarbij goed
gedrag van chauffeurs
wordt beloond. Als de
chauffeurs in het
komende half jaar het
brandstofverbruik
weten te reduceren,
wordt een deel van de
opbrengst als bonus
uitgekeerd. Ward
Bruininks is benieuwd
naar het effect: "We
hopen dat de
chauffeurs elkaar gaan
aanspreken op hun rijgedrag".

Wat is de reden voor dit initiatief?
"Tijdens de laatste besprekingen
voor de KNV-cao Beroepsgoederenvervoer is afgesproken om
met zes bedrijven een experiment voor flexibel belonen op te
zetten. Daarvan zijn wij er één.
Er is een projectgroep opgestart
met vertegenwoordigers
van
Mooy, Ct\TV,FNV en KNV en de
OR. We zijn gaan brainstormen
en uiteindelijk met dit experiment op de proppen gekomen.
Dit levert uiteindelijk een winwin-situatie op, met drie keer
winst: voor Mooy, voor de
chauffeurs en voor het milieu."
Hoe ziet het experiment er
concreet uit?
"Van de 240 chauffeurs die we in
dienst hebben, zijn er 38 op 19
vrachtwagens geselecteerd voor
dit experiment, Op 20 april gaat
de proef van start en die loopt
door tot november. De bonus
wordt gebaseerd op de brandstofbesparing
van de totale
groep. Dat is wel zo eerlijk.
Chauffeur die alleen hier in de
regio laden en 10 n en dus 'ee\
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chauffeurs die vier uur lang een
constante snelheid rijden,"
Hoe hoog kan de bonus oplopen?
"Als de besparing hoog is, kan
uiteindelijk de helft daarvan als
bonus worden uitgekeerd. Van
dat
bedrag
kunnen
de
chauffeurs lekker gaan eten of
met het gezin naar een pretpark.
Hoeveel we uiteindelijk denken
te besparen, weet ik niet. Misschien is de reductie maar 0,1
procent, dan weten we zeker dat
we het experiment niet weer
ren te
He

Hoe reageren de
"Positief. De bonus .
hun vaste salari . H
van goed gedrag wer,
beter dan alleen m
op slecht gedrag. 1:
experiment zullen d
elke vier weken g ~
worden over het"
deelnemende auto
dat de chauffeurs
gaan aanspreken en
Een beetje com
best, maar het m
worden. Ze m
blii -en I 'eren. (

