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DATAGEDREVEN WERKEN
Door Annelies van Stijn

SCHOTPOORT LOGISTICS ZET ZWAAR IN OP DATAGEDREVEN 
WERKEN

‘LOGISTIEKE OPERATIE 
VERBETEREN MET DATA’

Logistieke bedrijven beschikken vandaag de dag via onder meer 
TMS, WMS en boordcomputers over grote hoeveelheden data. 
Zo ook Schotpoort Logistics. Door deze data op de juiste wijze 
te analyseren en te interpreteren realiseert het bedrijf continu 

voordelen voor alle partijen binnen de logistieke keten.

voorspellingen te doen én te overleggen met 
de betreffende klant. “Wij hebben periodieke 
reviews met onze klanten. Maandelijks of per 
kwartaal leggen we in een overleg de data 
op tafel, doen we voorspellingen en voeren 
verbeteringen door.”  
Rob Weenink, businessanalist warehousing 
bij Schotpoort Logistics, vult aan: “Logistiek 
wordt door de meeste partijen gezien als 
een last, een kostenpost. Wij zijn ervoor 
om hen te ontlasten van die zorg en het 
logistieke proces zo efficiënt mogelijk 
in te richten, hetgeen ook vaak een 
kostenverlaging tot gevolg heeft. Om dat 
goed, snel en dus adequaat te kunnen 
doen, is het belangrijk over realtime data 
te beschikken. Vanuit al onze IT-systemen, 
zoals TMS, WMS en boordcomputers, 
krijgen wij continu een stroom realtime data 
binnen. Dankzij de business intelligence 
die wij genereren uit deze data, kunnen 
wij binnen de dagelijkse operatie proactief 
sturen in plaats van reactief. Zo weten we 
zeker dat we snel en goed met en naar onze 
klanten communiceren. Ook leidt een goede 
analyse van onze data tot het realiseren 
van structurele verbeteringen en voordelen. 
Aan de hand van datapatronen die wij zien, 
komen we tot betere logistieke oplossingen.”  

WACHTTIJDEN
Jeroen Schotpoort, businessanalist 

Transport bij Schotpoort Logistics geeft 
een aantal voorbeelden. “Op deze manier 
kunnen we voor een bepaalde klant 
bijvoorbeeld van vijf naar twee zendingen per 
week gaan. Dat is goedkoper en betekent 
een hogere beladingsgraad en minder 
kilometers. Verder zien we waar chauffeurs 
te lange wachttijden hebben. Ook dat kun je 
dan aankaarten bij de betreffende bedrijven 
en proberen de wachttijden korter te maken 

De tijd dat Schotpoort Logistics zijn 
logistieke proces op gevoel aanstuurde 

is allang voorbij. De logistiek dienstverlener 
uit Eerbeek, in 1934 opgericht, is in de loop 
der jaren uitgegroeid tot een vooruitstrevende 
datagedreven organisatie waar niets aan het 
toeval wordt overgelaten. Het familiebedrijf, 
met ruim 60.000 m2 opslagruimte op drie 
locaties – in Eerbeek, Best en Hoogezand 
– en een vloot van tweehonderd trekkers en 

of op een andere manier het proberen op 
te lossen, bijvoorbeeld door te werken met 
koppeltrailers. Zo bespaar je tijd en kosten in 
de keten. Als logistiek dienstverlener kunnen 
wij op basis van onze data-analyses dus de 
vinger op de zere plek leggen. Iets wat de 
klant, die niet over deze informatie beschikt, 
dus nooit zou kunnen doen.”  
Een ander voorbeeld dat Schotpoort noemt, 
is de reductie van 40 procent van de uitstoot 
van CO2 die is behaald in het kader van Lean 
& Green. “We hebben dit weten te realiseren 
door de ingebruikname van een beter 
planpakket en uitgebreide analyses met 
betrekking tot brandstofverbruik, waardoor 
we het aantal lege kilometers aanzienlijk 
hebben kunnen verminderen en een stuk 
zuiniger zijn gaan rijden.”

PORTAL
Op de vraag of Schotpoort Logistics 

nog verdere plannen heeft als het gaat om 
datagedreven werken, knikken de heren. 
“Wij zijn bezig met de bouw van een portal. 
Die is nog niet helemaal klaar, maar wel al 
uitgerold bij één klant”, zegt Peters. “Wat 
we daarmee willen, is de data die wij voor 
handen hebben, omzetten in hapklare, 
relevante info voor onze klanten. Tot nu toe 
kunnen zij terecht op onze site voor order 
entry, tracking and tracing van zendingen 
en het downloaden van vrachtbrieven. Wat 
we echter willen, is daarachter per klant 
pagina’s hangen met visualisaties van onze 
performance, ontvangstbevestigingen, 

zendingspreiding zowel door de tijd als 
geografisch, kortom een top-bottom-
overzicht van een geaggregeerd dashboard 
tot informatie op zendingniveau.” 
Schotpoort: “Typerend voor onze organisatie 
is dat we alle informatie die we hebben open 
en eerlijk delen met onze klanten. Je merkt 
dat zij niet gewend zijn dit soort informatie 
te ontvangen, maar het wel steeds meer 
waarderen. Het begint ook bij hen te leven. 
Ze vinden het leuk en kunnen zelf nu ook 
onze business intelligence en daarmee hun 
logistieke proces gaan analyseren. Op die 
manier kunnen we samen in overleg om te 
zien wat en hoe een proces beter kan. Dat 
maakt processen en bedrijf wendbaar en 
resulteert in win-winsituaties. Het is nu vooral 
zaak onze portal met alle informatie per klant 
standaard te maken en daarnaast continu 
onze systemen door te blijven ontwikkelen 
en IT-innovaties op de voet te blijven 
volgen. Want al zal logistieke expertise en 
marktkennis zeker een belangrijke rol blijven 
spelen, alleen met een goede ontsluiting van 
de juiste data en adequate analyses zullen 
wij ook in de toekomst de voordelen binnen 
de gehele logistieke keten kunnen blijven 
realiseren.”

Daar zijn we sterk in en daar zijn we de 
afgelopen jaren enorm in gegroeid”, zegt 
Vincent Peters, salesmanager bij Schotpoort 
Logistics. “Als Schotpoort zijn we dan 
inmiddels ook veel meer dan alleen 3PL-
dienstverlener. We zijn met ons onderdeel 
Schotpoort-Supply Chain Management 
een stap verdergegaan naar de rol van 
4PL-dienstverlener. In die rol regisseren en 
managen we logistieke ketens van bedrijven 
in bijvoorbeeld de papierindustrie van 
grondstof tot eindproduct. We gaan daarbij 
zelfs zo ver dat we bij bedrijven on site 
werken.”  
Overigens is het werkgebied van Schotpoort 
Logistics veel uitgebreider dan alleen de 
papierindustrie. Peters: “We hebben ons met 
onze transporttak toegelegd op transport 
binnen Europa en hebben een heel sterk 
netwerk in de Benelux. Daarnaast hebben 
we onze warehousingtak, waarbij we op drie 
locaties de op- en overslag, evenals VAL-
activiteiten verzorgen voor diverse klanten. 
De goederen die we daar handelen lopen 
uiteen van kleding en schoenen tot papier, 
verpakkingen, woon- en interieurartikelen, 
voedingsmiddelen en lengtegoederen.”

VOORSPELLEN
Om die regisseursrol in de functie 

van 4PL-dienstverlener goed te kunnen 
uitoefenen is het volgens Peters naast 
het genereren van data ook belangrijk die 
data te gebruiken en op basis daarvan 

meer dan 350 trailers, zet al jaren zwaar in op 
de digitalisering van al zijn processen. Dit doet 
het met onder andere TMS, WMS, financiële 
pakketten, boordcomputers, scanners en 
onlineverbindingen met klanten via EDI, XML 
enzovoorts. 

REGISSEREN
“Met de data die we hieruit genereren, 

zijn we in staat om te doen wat we nu doen. 
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1.  Schotpoort Logistics laat niets aan het toeval 
over. “Alleen met een goede ontsluiting van de 
juiste data en adequate analyses zullen wij de 
voordelen binnen de logistieke keten kunnen 
blijven realiseren.”

2.  “Door goed te analyseren kunnen we voor een 
klant bijvoorbeeld van vijf naar twee zendingen 
per week gaan. Dat is goedkoper en betekent een 
hogere beladingsgraad en minder kilometers.”

‘OP BASIS VAN ONZE 
DATA-ANALYSES 
KUNNEN WIJ DE 
VINGER OP DE ZERE 
PLEK LEGGEN’

‘IN DE REVIEWS MET 
ONZE KLANTEN 

LEGGEN WE DE DATA 
OP TAFEL, DOEN WE 

VOORSPELLINGEN 
EN VOEREN 

VERBETERINGEN 
DOOR’


