
 
 
  

 eLink in de praktijk 

   In gesprek met Ronald de Reus en Richard Visser van 

   Rhenus Logistics B.V.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hier wordt geïnvesteerd in de toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.  
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Awareness 
 
“Papierloos werken vraagt om nieuwe 
processen en de ‘awareness’ die erbij komt 
kijken: het opnieuw inrichten van systemen 
en rekening houden met de toekomst. Je 
moet met veranderingen meegaan zodat je 
aantrekkelijk blijft voor de klant. Stilstaan 
is achteruitgaan”, volgens Richard Visser, 
projectmanager bij Rhenus Logistics. 
 
“Bij Rhenus kijken we ver vooruit en nieuwe 
ontwikkelingen gaan we niet uit de weg. 
eLink is daar een mooi voorbeeld van”, vult 
collega Ronald de Reus aan.  
Samen vertellen zij enthousiast over hun 
ervaringen met digitalisering in de 
luchtvracht en hun ‘drive’ om efficiënter te 
werken. 
 

Bewuste keus 
 
Rhenus is pas in mei 2014 operationeel met 
eLink gestart. Ronald de Reus legt uit. 
“Voordat wij in een nieuwe ontwikkeling 
stappen, willen we voor 99 % weten of het 
ook gaat werken. In 2012 was eFreight@NL 
net in onze organisatie ingebed. Om direct 
eLink te implementeren was intern teveel 
geworden. Toen we van onze chauffeurs 
hoorden dat ze lang bij de balie moesten 
wachten, wisten we meteen: dit moet 
anders”.De Reus en Visser overlegden vaak 
met Cargonaut over eLink. 

 
 
“We zagen wel de voordelen in van eLink, 
maar er waren nog veel technische 
problemen. Tegelijkertijd kreeg ons 
computersysteem een upgrade. We hebben 
de keuze voor eLink bewust gemaakt toen 
eLink in de basis goed werkte. Wij streven 
altijd naar 100 % eLink zendingen. 
 

Richard Visser en Ronald de Reus van Rhenus: “We 
kijken ver vooruit en gaan nieuwe ontwikkelingen 
niet uit de weg”. 
 

Commitment op alle niveaus 
 
“Een e-proces, zoals eLink, betekent 
veranderen. Dat heeft altijd impact”, 
vervolgt De Reus. “Medewerkers willen 
duidelijkheid: wat verandert er? En waarom 
verandert het? Dat hebben we zowel 
mondeling als schriftelijk uitgelegd”.  

 
           
 
 

eLink in de praktijk: op bezoek bij Rhenus Logistics B.V. 

 

Sinds 2014 implementeren langzamerhand steeds meer expediteurs en 
vervoerders eLink in hun bedrijfsproces. Ook afhandelaren werken al enige tijd 
met eLink. eLink zorgt voor procesoptimalisatie in de afhandeling van de 
exportluchtvracht op Schiphol. Maar wat is de ervaring met eLink tot nu toe? 
Welke veranderingen brengt dit met zich mee en wat is de toegevoegde 
waarde?  Deze vragen staan centraal in de reeks ‘eLink in de praktijk’. Hierin 
deelt een aantal eLink gebruikers hun ervaringen over het digitaliseren en 
optimaliseren van hun bedrijfsproces, onder andere met eLink.  
Dit is de derde uit de reeks. 
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 Voor de implementatie van eLink is commitment 
gegeven, op alle niveaus binnen het bedrijf. 
 “Dat is cruciaal voor draagvlak. Bij Rhenus is er 
per kantoor ook één persoon verantwoordelijk 
voor e-projecten. Die behartigt ze en zorgt voor 
alle informatie. Is er een probleem? Dan gaan we 
direct in gesprek. Zijn er ideeën of kritische 
geluiden? Prima, we nodigen mensen uit om met 
ons mee te denken.  
 
Die input nemen we mee in de gesprekken met 
Cargonaut. Wij zijn eerlijk in deze gesprekken. 
Zowel problemen als oplossingsrichtingen worden 
besproken en we melden ook als er iets goed 
gaat. Zo kom je tot gezamenlijke en gedragen 
ontwikkelingen voor de community op Schiphol.” 
 

Vertrouwen  
 
Beide heren vinden dat je de concurrentiepositie 
van Schiphol kan versterken door e-processen in 
de luchtvracht te implementeren. “Het is voor 
klanten een stuk aantrekkelijker als de 
vrachtafhandeling efficiënt én veilig verloopt. 
Daarmee onderscheid je je van andere 
luchthavens. Sinds januari 2015 werkt Rhenus 
Fresh in Aalsmeer ook met eLink. Hierdoor is het 
mogelijk om bloemen zo laat mogelijk aan te 
leveren en blijven ze langer vers. 
 
“Ons vertrouwen in eLink is gegroeid. Zo werken 
we zonder ACN-bon samen met afhandelaar 
World Flight Services (WFS). Dat scheelt veel 
uren en dossiervorming, ook voor WFS”, legt 
Visser uit.  

Ronald de Reus, projectmanager 

     Rhenus Logistics b.v. 

”Het is voor klanten een 
stuk aantrekkelijker als 

de vrachtafhandeling 
efficiënt én veilig 

verloopt.” 

“Daarnaast hebben we met WFS de eLink 
koppeling met het eCSD en de security 
check uit de EU-database getest.  
Daarmee zie je dat eLink nog meer 
positieve impact heeft”. 
De Reus vult aan: “Kortom, met eLink 
gaat het sneller: minder handmatig werk, 
een lagere failrate en het past bij onze 
milieudoelstelling om minder papier te 
gebruiken.  
 
Afhandelaren geven nu korting als je 
‘eLink aanlevert’. Dat kan per Airwaybill 
tot 2 euro oplopen.  
Reken maar uit wat dat kan betekenen!”. 
 

   

                       

 

Meer weten over eLink? Neem dan contact op met Cargonaut via +31 (0)20 653 02 04 

http://www.cargonaut.nl/

