Logistieke vraagstukken?
Laten we er een kans van maken!
U heeft als doel om efficiënter te rijden? Minder in de
spits? Om schoner te rijden? Om gebundeld te rijden?
U krijgt te maken met steden die zero-emissie zones
instellen en u moet u hierop aanpassen. Dat geldt ook
voor alle ontwikkelingen bij bouwlogistiek en
stadslogistiek.
Logistieke vraagstukken die nu spelen en waar u al mee bezig bent of
waar u zich mee bezig gaat houden. Gelukkig hoeft u dat niet alleen te
doen. Bereikbaar Haaglanden en Rijnland heeft meer dan 12 jaar ervaring
in het ondersteunen van ondernemers, organisaties en gemeenten met
concrete hulp bij het oplossen van logistieke
vraagstukken. Onze basis ondersteuning en acties zijn kosteloos voor
onze partners. Ons motto? De logistiek kan altijd slimmer en schoner!
Hoe we u kunnen ondersteunen?
In een kennismakingsgesprek bespreken we welke doelen u wilt bereiken
of tegen welke hobbels u aanloopt. Om voortvarend aan de slag te gaan
hebben we handige tools en probeeracties voorhanden. Meestal starten
we met een quick scan om inzicht te krijgen in de vervoerbewegingen en
om te zien waar winst kan worden behaald.
Met dit inzicht bespreken we welke kansen er liggen en welke maatregelen u mogelijk kunt nemen. Vanzelfsprekend is dit maatwerk. Maar het
advies is mede gebaseerd op onze jarenlange ervaring en op onze kennis
van het werkterrein en welke oplossingen effectief zijn. De te nemen
stappen leiden naar het doel dat u wilt bereiken, bijvoorbeeld: schoner,
slimmer, efficiënter, gebundeld rijden en toegang tot zero-emissie zones.
Uw doel staat centraal. Ook wordt dan een nulmeting uitgevoerd zodat
naderhand te bepalen is wat het effect is van de genomen maatregelen.
Vervolgens zet u de eerste stappen en kijken we samen in hoeverre
bijstelling noodzakelijk is. Daarna vindt de monitoring plaats zodat u
weet dat u op de juiste weg zit en uw doel gaat behalen.

Meedoen?
Neem contact met ons op:
info@bereikbaarhaaglanden.nl

“Tijdens mijn project Logistieke Hub
Den Haag hebben we op een
prettige manier samengewerkt en
met plezier gebruik gemaakt van de
diensten van de logistiek makelaar.
Het brede netwerk maakte het voor
ons makkelijk om in contact te
komen met logistieke partijen die
meedachten aan ons logistiek
concept. Ik kijk terug op een prima
samenwerking.”
- Hans van der Bijl
Programmamanager Den Haag

Onze tools en acties
Logistieke quick scan
Bestemd voor verladers en logistiek dienstverleners. Aan de hand van gerichte
vragen kijken we hoe de huidige processen zijn ingericht en waar verbeteringen
en efficiëntie mogelijk is. Zo wordt bewustwording gecreëerd, dragen we
suggesties voor verbeteringen aan waardoor uiteindelijk uw proces kan worden
geoptimaliseerd.
Facilitaire logistieke quick scan
Bestemd voor de ontvangers van facilitaire goederen (papier,
kantoorartikelen, meubilair, en cateringproducten zoals koffie, thee, en lunch,
schoonmaakmiddelen en sanitaire producten). Aan de hand van gerichte
vragen onderzoeken we samen met de facilitaire afdeling en inkoop hoe het
proces kan worden geoptimaliseerd. Op basis van de uitkomsten nemen we u
vervolgens mee in de innovaties en ontwikkelingen die al in de markt worden
toegepast en bekijken we of die voor u relevant zijn.
Probeer een vrachtfiets
Een populaire actie waarbij onze partners in de gelegenheid worden gesteld
1 of 2 maanden te ervaren hoe het is om kleine goederen (verfblikken en
kwasten, loodgietersmateriaal, maar ook kantoorbenodigdheden zoals
ordners) per elektrische vrachtfiets van en naar de klant te brengen.
Snel? Ja! Zeker in de stad. Parkeerproblemen? Die kent een vrachtfiets niet.
Voorbeeld: Van Dorp Installatietechniek doet het onderhoud voor de TU Delft
en rijdt op de campus tussen de gebouwen in met een elektrische vrachtfiets
gevuld met onderhoudsmateriaal. Naar volle tevredenheid van henzelf maar
ook van de klant die duurzaam vervoer wenst.
Makelaar als netwerker en klankbord
Onze makelaars zijn misschien wel onze belangrijkste tools. Zij zijn de spin in
het web tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Ze weten precies
wat er speelt in de logistieke praktijk. Ze kennen ook de marktpartijen, zowel
de gevestigde als de startups en weten dus waar de beproefde, maar ook de
meest innovatie oplossingen te halen zijn. De makelaar staan waardevrij in het
spel van vraag en aanbod. Tevens hebben zij contacten met branche- en
ondernemersorganisaties zoals VNO-NCW West, evofenedex en TLN. En door
hun contacten met alle gemeenten in de regio en de relevante overheden zijn
zij goed bekend met (komende) regelgevingen en subsidiemaatregelen.
Kortom: zij fungeren als verbinder en klankbord, met als doel om op korte
termijn resultaten te boeken op het gebied van spits- en ritmijdingen en CO₂
reductie.
Om deze doelen te behalen kan digitalisering een rol spelen. Denk aan de
digitalisering van de opdrachtbonnen waardoor direct naar de klant rijden
mogelijk is in plaats van via kantoor wat altijd veel oponthoud met zich
meebrengt, voorraad op consignatie, het inzetten van hubs aan de rand van de
stad om met kleine zero-emissie voertuigen de stad in te rijden of om goederen
te bundelen. Met elektrificering van het vervoer zet u in op de CO₂-reductie en
verbetering van de carbon footprint.

“We zijn blij met het initiatief van
Bereikbaar Haaglanden en Rijnland.
Het is goed dat verschillende grote
partijen samenwerken en dat de
logistiek makelaar contacten
onderhoudt met ons ondernemers.
Het viel op hoe groot het netwerk is
en dat er bij een vraag direct een
antwoord komt of dat de makelaar
iemand kent die het weet.”
- Ronald Zwager
Logi Connekt, Zoeterwoude

“Na gesprekken met de logistiek
makelaar zijn we erin geslaagd een
locatie te vinden in de regio
Haaglanden om vandaar uit de
last-mile en de fijnmazige distributie
naar B2C en B2B in koelvers– en
diepvriesproducten te verzorgen.
Onze doelstelling is om in deze
mooie regio de CO₂-uitstoot te
reduceren door het depot in
Pijnacker te gebruiken als last-mile
voor (rand)stedelijke distributie in
de gebieden van Den Haag, Leiden,
Alphen aan den Rijn, Zoetermeer en
Rotterdam.”
- Leo Nolen
Vers & Fijn Benelux BV, Pijnacker-Nootdorp

Onze tools en acties
Mobiliteit en duurzaamheid zijn wellicht niet uw core business, kostenbesparingen en
tijdefficiëntie wel? Laten we aan de slag gaan dan merkt u hoeveel winst er te behalen is.

Projecten

Spitsmijding

Ritmijding

Emmisiereductie

Kostenbesparing

Logistieke (stads/regionale hubs)
Van bestelbus naar de vrachtfiets
Inzet van elektrisch vervoer (o.a. LEV’s*)
Optimalisatie van de planning
Van papieren naar digitale werkbronnen
Modal shift in de stad
Inrichten van nachtdistributie
Keten en regionale samenwerking
Connected Transport
* LEV = Lichte Elektrische Voertuigen

Onze community
De community van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland bestaat uit
ruim 110 individuele bedrijven en meer dan 20
ondernemersverenigingen/bedrijventerreinen. Daarbinnen zijn ruim
30 logistieke partijen toegetreden als partner. De reden van
deelname aan dit netwerk is evident: kennisdeling, inspiratie en
samen meer resultaat bereiken. Altijd als eerste op de hoogte van
nieuwe ontwikkelingen via nieuwsbrieven, webinars en bijeenkomsten
en natuurlijk het persoonlijke contact met de makelaars maar ook
met de andere partners. Naast logistieke vraagstukken gaat het ook
om het woon-werkverkeer van medewerkers. Ook daar is nog enorme
winst te behalen.
Toetreden tot de community van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland
biedt u veel voordelen. Voor bedrijven tot 100 medewerkers bedraagt
het lidmaatschap 250 euro per jaar, met 100 medewerkers of meer
bedraagt dit 500 euro per jaar. Ons netwerk is groeiende en dat is
logisch gezien de enorme opgaven waar onze regio de komende jaren
voor staat (enorme woningbouw, renovatie wegen (beide met files en
vertragingen tot gevolg) impact Klimaatakkoord en de zero-emissie
steden). Maar met elkaar houden we de regio bereikbaar!

Interesse?
Neem contact met ons op:
Michel Oldenburg:
michel.oldenburg@bereikbaarhaaglanden.nl
Emile van Rijn:
emile.vanrijn@bereikbaarhaaglanden.nl
Op onze website treft u een aantal interviews aan
met logistieke partijen. Zo krijgt u een beeld van
onze dienstverlening.
www.bereikbaarhaaglanden.nl/logistiek-1
En hier treft u de aankondiging van
bijeenkomsten en webinars aan.
www.bereikbaarhaaglanden.nl/agenda
Alle partners van Bereikbaar Haaglanden en
Rijnland treft u aan op:
www.bereikbaarhaaglanden.nl/actievewerkgevers-bereikbaar-haaglanden-enrijnland
Op onze campagnewebsite www.ways2go.nl
staan de acties vermeld.

