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De Verkeersonderneming
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A15 MaVa

Verkeersmarinier



Waar kent u ons ook van?
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Doelstelling en resultaten

Drie doelgroepen:

• Bewoners

• Werkgevers

• Logistiek
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7.000 spitsmijdingen

Gerealiseerd in 2012-2014 Doel 2015-2017



Programma Logistiek
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Focus op Logistieke optimalisatie

“Logistiek is de hefboom voor de primaire processen van een bedrijf” 

Voorbeeld: 

Door nachtleveringen staan de producten de volgende ochtend 
gereed voor de dagploeg.

“Logistiek behoeft continue aanpassing aan de nieuwe situatie, 
bij veel bedrijven is de logistiek niet up-to-date”

Voorbeeld: 

Vanwege het verloop in het klantenbestand hebben wij de 
ritplanning aangepast. Wij kunnen nu met een auto minder toe.

“Logistieke optimalisatie biedt voordelen op transportkosten,  
verbeteren van service en betere afstemming van de planning”

Voorbeeld: 

Wij spreken onze klanten aan op hun bestelgedrag. Hierdoor hebben 
wij minder spoedzendingen en reduceren wij transportkosten.



“Logistiek is de hefboom voor de primaire processen van een bedrijf” 

Focus op Logistieke optimalisatie

“Logistiek behoeft continue aanpassing aan de nieuwe situatie, 
bij veel bedrijven is de logistiek niet up-to-date”

“Logistieke optimalisatie biedt voordelen op transportkosten,  
verbeteren van service en betere afstemming van de planning”

“Logistieke optimalisatie leidt tot spitsmijdingen: minder 
vervoersbewegingen in de spits”

Programma Logistiek



1. Marktplaats voor Mobiliteit / Logistieke marktplaats
– Producten en diensten om logistiek te optimaliseren

– VO: Adviseren, makelen en schakelen tussen vraag en aanbod

2. Directe financiële ondersteuning bij logistieke optimalisatie
– Regeling voor ondersteuning bij projecten van bedrijven

3. Ondersteuning met kennis en onderzoek
– Inzet van studenten

– Onderzoek door young professionals

– Advies van logistiek expert

3 manieren voor ondersteuning:

De Verkeersonderneming draagt Euro 4000 bij per structurele 

spitsmijding

Aanpak en werkwijze



Wat nu?

• Directe benadering van bedrijven

• Ondernemersbijeenkomsten

• Initiëren en ondersteuning van projecten van 
bedrijven

Het werk van een Logistiek Makelaar:



Bedankt voor uw aandacht
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