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SAMENVATTING 

Om vracht zo slim en efficiënt mogelijk te vervoeren en Schiphol haar positie als geprefereerde vracht hub te 

behouden en te versterken zijn er in het kader van het Smart Cargo Mainport Program (SCMP) verschillende 

verbeterprojecten opgestart. Om de processen aan de landzijde te optimaliseren wordt de Trucking App 

ontwikkeld, een applicatie waarmee vervoerders een tijd reserveren om te kunnen lossen en om zo de wachttijd 

problematiek op Schiphol te verminderen. Om de verbeteringen meetbaar te maken is het noodzakelijk dat er 

over verschillende bedrijven heen een eenduidige wijze van prestatiemeten ontwikkeld wordt.  

Het doel van dit onderzoek is om een KPI framework te ontwikkelen met input vanuit verschillende invalshoeken. 

Om dit te realiseren is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘’Hoe kan er een framework ontwikkeld worden 

voor de projectgroep Landside Pickup & Delivery dat de prestaties van de landzijdige exportvracht keten 

inzichtelijk maakt?’’ In deze context kan een framework worden omschreven als een KPI-dashboard met de 

onderliggende regels, databronnen en dergelijke.  

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is er literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn er interviews 
gehouden bij bedrijven die zich bezighouden met het aanleveren of afhandelen van exportvracht op en rondom 

Schiphol. De leveringen van exportvracht vallen te onderscheiden in drie stromen; lokale leveringen, leveringen 

middels Road Feeder Services (RFS) en directe leveringen, dit onderzoek richt zich slechts op de eerste twee 

exportstromen. Tijdens de interviews gaven respondenten veelal KPI’s aan die al gemeten worden, echter bleek 

het probleem dat iedere partij dit op een eigen manier doet waardoor de resultaten niet te vergelijken zijn.  

Om de verschillende definities en meetwijzen naar één uniforme manier te krijgen zijn er twee feedbacksessies 
gehouden met belangstellenden van verschillende uitgenodigde bedrijven (een voor lokale leveringen en een 

voor RFS) waar er vergaderd werd over de KPI’s en de wijze van meten. Deze sessies resulteerden in een 
overeenstemming over de volgende KPI’s: doorlooptijd, correctheid van informatie en on-time performance 

(alleen voor RFS). Daarnaast is ook overeenstemming gevonden over de databronnen die gebruikt worden om 

een nulmeting uit te voeren. Aan de hand van de uitkomsten van de feedbacksessies is er een KPI framework 

opgesteld dat gebruikt kan worden om een nulmeting uit te voeren. Het uiteindelijke KPI framework om de 

nulmeting uit te voeren is weergeven in de afbeelding hieronder. 

 

Voor de ontwikkeling van de Trucking App wordt aanbevolen om functionaliteiten in de app te integreren die het 

mogelijk maken om  data zoals beschreven staat in tabel 15 in het systeem te kunnen invoeren. Wanneer deze 

data centraal beschikbaar is, wordt het mogelijk om de door respondenten aangegeven Trucking App KPI’s te 
meten. Deze KPI’s zullen goed gebruik van het slotreserveringssysteem stimuleren. Het KPI framework voor na 

de introductie van de Trucking App is weergeven in de volgende afbeelding  

 

Mogelijk vervolgonderzoek zou kunnen plaatsvinden na de introductie van de Trucking App, dit 

vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de verschillen in prestaties en de interpretatie van deze verschillen. 

Voor dit vervolgonderzoek wordt aangeraden om te proberen meer partijen bij het onderzoek te betrekken. Om 

alle afhandelaren mee te nemen is het van belang om dnata ook bij het onderzoek te betrekken. Als dnata ook 

participeert betekent dit dat het onderzoek een dekkingsgraad van 100% heeft op het gebied van aanleveringen 

van exportvracht.    
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On time arrival % 80% 75% 82% 73%
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SUMMARY 

To transport cargo as smart and efficient as possible and to retain and strengthen Schiphol her position as 

Europe’s preferred cargo hub, various improvement projects have been started in the context of the Smart 

Cargo Mainport Program (SCMP). To optimize landside processes, the Trucking App is being developed, an 

application with which carriers reserve time slots to be able to unload and therefore reduce the waiting time 

problem at Schiphol. In order to make the improvements measurable, it is necessary to develop a uniform 

method of performance measurement across different companies.  

The aim of this research is to develop a KPI framework with input from different angles. To achieve this, the 

following research question has been drawn up: "How can a framework be developed for the Landside Pickup & 

Delivery project group that provides insight into the performance of the landside export cargo chain?" In this 

context, a framework can be described as a KPI dashboard with the underlying rules and data sources. 

To be able to answer the research question, interviews were held with companies that are involved in the 

delivery or handling of export cargo at Schiphol. Deliveries of export cargo can be divided into three channels; 
local deliveries, deliveries with Road Feeder Services (RFS) and direct deliveries, this research only focuses on 

the first two export flows. During the interviews, respondents often proposed KPIs that are already being 

measured, but the problem was that each party used its own definitions, so that the results could not be 

compared. 

To achieve a standardized definition set of KPI’s and measurement method two feedback sessions were held 

with interested parties from different invited companies (one for local deliveries and one for RFS) where the 
KPIs and the measurement method were met. These sessions resulted in an agreement on the following KPIs: 

lead time, correctness of information and on-time performance (for RFS only). In addition, agreement has also 

been found on the data sources that are used to perform a baseline measurement. Based on the results of the 

feedback sessions, a KPI framework has been drawn up that can be used to perform a baseline measurement 

to see what the performance is of delivering export cargo at Schiphol. The final KPI framework for performing 

the baseline measurement is shown in the image below. 

 

For the development of the Trucking App, it is recommended to integrate functionalities in the app that make it 

possible to enter data into the system as described in table 15. When this data is available centrally, it becomes 

possible to measure the Trucking App KPIs indicated by respondents. These KPIs will encourage good use of the 

slot reservation system. The KPI framework for after the introduction of the Trucking App is shown in the 

following image 

 

Possible follow-up research could take place after the introduction of the Trucking App, this follow-up study 

could focus on the differences in performance and the interpretation of these differences. For this follow-up 
investigation it is recommended to try to involve more parties in the investigation. To include all handling 

agents, it is important to also include dnata in the investigation. If dnata also participates, this means that the 

research has a coverage ratio of 100% in the area of deliveries of export cargo.  
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1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk zal de inleiding van het onderzoeksrapport gegeven worden. Om te beginnen wordt de 

organisatie waar het afstudeeronderzoek zich heeft voltrokken geïntroduceerd, hierna wordt de 

probleemstelling van de organisatie uitgelegd, met als afgeleide de onderzoeksdoelstelling(en). Om de 

onderzoeksdoelstelling(en) te bereiken is er een hoofdvraag opgesteld, die is opgesplitst in een aantal 

deelvragen. Vervolgens zal ingegaan worden op de scope en restricties van het onderzoek, in het onderdeel 
scope en restricties zal het onderzoek afgebakend worden, waar richt het onderzoek zich op en waarop niet, ook 

worden er enkele randvoorwaarden aan het onderzoek gesteld. Aan het eind van dit hoofdstuk zal de functie 

van het rapport uitgelegd worden en wordt er een leesinstructie gegeven ter verduidelijking van de komende 

hoofdstukken.  

1.1 DE ORGANISATIE 

Het onderzoek heeft zich voltrokken onder de vlag van Air Cargo Netherlands (ACN), maar de opdrachtgever van 

het onderzoek is Jeroen Hagens; de projectmanager van de ‘Landside Pick-up & Delivery’ (LP&D) werkgroep die 
onder het Smart Cargo Mainport Program (SCMP) van Schiphol Cargo valt.  

 

1.1.1 AIR CARGO NETHERLANDS (ACN) 

Air Cargo Netherlands is de brancheorganisatie voor bedrijven die actief zijn in de luchtvrachtindustrie van 

Nederland. De hoofddoelstelling van ACN is het ontwikkelen van de Nederlandse luchtvrachtindustrie in de 
ruimste zin van het woord. ACN doet dit door op te treden als innovator, facilitator en lobbyist van/voor de 

luchtvrachtindustrie. Zo worden innovatieprojecten opgezet vanuit ACN, faciliteert ACN vergaderingen per 

sector of over actuele onderwerpen zoals de Brexit en fungeert ACN als lobbyist bij de Nederlandse en lokale 

overheid. Leden van ACN komen uit alle onderdelen van de luchtvrachtketen, waarbij de leden zijn 

onderverdeeld in vijf sectoren; airlines & general sales agents (GSA’s), dienstverleners, expediteurs, truckers en 

afhandelaren (Air Cargo Netherlands, 2018). 

 

1.1.2 SMART CARGO MAINPORT PROGRAM (SCMP) 

Het Smart Cargo Mainport Program is een innovatieprogramma van een aantal grote stakeholders op Schiphol 

zoals Schiphol Group, KLM, Cargonaut en ACN die als doelstelling heeft om Amsterdam International Airport 
Schiphol, vanaf nu aangeduid als Schiphol, het slimste vliegveld van Europa te maken door het delen van data 

tussen verschillende partijen te bevorderen. Hierin werkt de luchtvrachtsector op en rondom Amsterdam samen 

om vracht zo slim en efficiënt mogelijk via Amsterdam te vervoeren en zo de positie van Schiphol en Nederland 

als slimste vracht hub in Europa te behouden en verder uit te bouwen. Het SCMP is onder verdeeld in drie 

projectpijlers: gecentraliseerde informatie, optimale landzijdige logistiek en slimme innovaties (Royal Schiphol 

Group N.V., sd).  

 

1.1.3 LANDSIDE PICK-UP & DELIVERY (LP&D) 

Onder de projectpijler van het SCMP optimale landzijdige logistiek is de projectgroep Landside Pick-up & Delivery 

(LP&D) opgericht, de projectgroep omvat medewerkers van een aantal grote en kleine bedrijven die actief zijn in 
de landzijdige logistiek op Schiphol. Het LP&D project focust zich momenteel op exportvracht met plannen om 

deze uit te breiden naar importvracht. Het project heeft drie doelstellingen: het verminderen van wachturen 

voor aanleverende partijen, inzicht creëren voor de afhandelaren in wat voor vracht er op hen af komt en het 

verminderen van piekdruktes bij de afhandelaren. Momenteel is de LP&D projectgroep bezig met het 

ontwikkelen van de Trucking App met bijbehorende afspraken en regels, waarin aanleverende partijen een 

vooraanmelding moeten doen bij een afhandelaar die hun als reactie een lostijd (slot) geeft. De Trucking App 

biedt de mogelijkheid om de planning voor meerdere sectoren in de keten te verbeteren, de wachttijden te 
verminderen en data te centraliseren (Hagens, Optimal Landside Logistics, sd). 
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1.2 BEGELEIDING 

Tijdens het afstudeeronderzoek is er gewerkt vanuit het kantoor van ACN, waar de eerste begeleider Ben 

Radstaak werkzaam is als Director Innovation & Compliance. Naast de begeleiding vanuit het stagebedrijf vindt 

begeleiding plaats door Jeroen Hagens, projectmanager van het LP&D project van Schiphol Cargo. Naast de 

begeleiding op de luchthaven is Thierry Verduijn beschikbaar voor eventuele vragen en begeleiding als Senior 

Researcher Air Cargo Supply Chains and Airport Operations aan de Amsterdam University of Applied Sciences. 

De begeleiding vanuit de HZ University of Applied Sciences wordt gedaan door Bart Bosma, opleidingscoördinator 

van de studie Logistics Engineering. 

1.3 PROBLEEMSTELLING 

De projectgroep Landside Pick-up & Delivery (LP&D) van het Smart Cargo Mainport Program (SCMP) van Schiphol 
heeft als doelstellingen om de wachturen voor aanleverende partijen op Schiphol te verminderen, het creëren 

van inzicht voor de afhandelaren over wat/hoeveel vracht er op hen af komt en het verminderen van piekdruktes 

bij de afhandelaren op Schiphol. Om de gestelde doelen te behalen wordt er gewerkt aan de Trucking App met 

bijbehorende operational rules, een applicatie waarin aanleverende partijen een vooraanmelding moeten doen 

voordat zij mogen lossen bij een afhandelaar op Schiphol met de bijbehorende regels en afspraken om goed 

gebruik van de applicatie te promoten.  

In het verleden zijn er al meer innovatie- en verbeterprojecten geweest op Schiphol die dit doel voor ogen 

hadden, één daarvan is eLink. eLink maakt het mogelijk om de status van de aanlevering in te zien en om vooraf 

gegevens over de truck, chauffeur, zending en verwachtte aankomsttijd door te geven. Door deze informatie 

vooraf aan te geven krijgt de aanleverende partij voordelen bij het aanleveren bij een afhandelaar, zoals het 

overslaan van de documentbalie of het leveren zonder ACN bon (Air Cargo Netherlands, sd). Echter is er met 

behulp van eLink niet het beoogde doel behaald, zo stond het percentage om verscheidene redenen van met 

behulp van eLink aangeleverde zendingen in februari 2016 op een gemiddelde van 25% (van Es, 2016) ook 

tegenwoordig schommelt het percentage nog tussen de 20 en 30% (Smit, 2019). 

Het nieuwe initiatief om de doelstellingen van de LP&D projectgroep te behalen is de ontwikkeling van de 

Trucking App met bijbehorende afspraken en regels. Echter heeft de opdrachtgever geen overzicht in de huidige 

prestaties betreft de aanlevering van exportvracht op Schiphol door het grote aantal bedrijven die zich 

bezighouden met het aanleveren van exportvracht. Ieder bedrijf heeft weer hun eigen definities van genoemde 

prestaties zoals wachttijden en doorlooptijden, hebben ieder een eigen commercieel belang en eigen regelgeving 

omtrent het delen van data. Om de beoogde verbetering van de prestaties met behulp van de Trucking App te 
kunnen meten moet er op een eenduidige manier inzicht verkregen worden in wat de huidige situatie is omtrent 

het aanleveren van exportvracht op Schiphol.  

1.4 DOELSTELLING 

De doelstelling van dit onderzoek is om een generieke methodiek te ontwikkelen voor de LP&D projectgroep 

waarmee de effecten van verbeterprojecten, met in het bijzonder de Trucking App gemeten kunnen worden over 

het aanlevertraject van exportvracht op Schiphol. Deze methodiek zou over het overgrote deel van de 

vrachtoperatie op en rond Schiphol toepasbaar moeten zijn dus is er één uniforme manier van prestatiemeting 

afgesproken met alle belanghebbenden. De methodiek moest op de huidige situatie toepasbaar zijn maar heeft 

ook voor zover mogelijk een voorschot genomen op de prestatiemeting omtrent het gebruik van de Trucking App 
en bijbehorende operational rules. Voor de toekomstige situatie was het van belang om inzicht te krijgen in wat 

er verandert in de huidige processen en wat voor nieuwe metingen er gedaan konden worden en op welke wijze. 

Toen alle zaken die gemeten moesten worden inzichtelijk waren en er een overeenkomst was betreffende de 

wijze van meten toen is er een nulmeting gedaan om te zien wat de huidige stand van zaken is omtrent de 

aanlevering van exportvracht op Schiphol.  
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1.4 HOOFD- EN DEELVRAGEN 

Om de onderzoeksdoelstelling te behalen is een hoofdvraag met afgeleide deelvragen opgesteld. 

 

HOOFDVRAAG 

Hoe kan er een framework ontwikkeld worden voor de projectgroep Landside Pickup & Delivery dat de prestaties 
van de landzijdige exportvracht keten inzichtelijk maakt? 

Toelichting 

Het genoemde framework betreft exportvracht die aangeleverd wordt bij afhandelaren op Schiphol door middel 

van Road Feeder Services (RFS) ook wel lucht vervangend wegvervoer genoemd of door leveringen van lokale 

expediteurs of transporteurs.  

Het framework heeft een KPI-dashboard als eindproduct met de onderliggende structuur en regels die eraan ten 

grondslag liggen. Het framework is toegepast op de huidige situatie op Schiphol en heeft een voorschot genomen 

op het feit dat de Trucking App in de toekomstige situatie gebruikt gaat worden bij de aanlevering van 

exportvracht door hier ook prestatiemetingen voor te bedenken.  

 

DEELVRAGEN  

Om tot een antwoord te komen op de hoofdvraag en de onderzoeksdoelstelling te bereiken zijn de volgende 

deelvragen opgesteld: 

 Hoe ziet het huidige en toekomstige landzijdige aanleverproces van exportvracht op Schiphol eruit? 

 Welke prestaties van de keten worden momenteel gemeten? 

 Aan wat voor eigenschappen en randvoorwaarden zou een KPI framework volgens de ketenpartijen 

moeten voldoen? 

 Welke KPI’s zijn van belang voor de verschillende schakels in de keten op Schiphol in de samenwerking 
met ketenpartners met betrekking tot aanlevering van exportvracht in de huidige en toekomstige 

situatie? 

 Hoe kunnen de relevante KPI’s met betrekking tot de aanlevering van exportvracht gemeten worden? 

1.5 SCOPE EN RANDVOORWAARDEN 

In deze paragraaf van de inleiding wordt de afbakening van het onderzoek weergeven door middel van de 

scope, er zal uitgelegd worden waar het onderzoek zich op zal focussen, waarom en wat voor restricties dit met 

zich meebrengt. Daarnaast worden mogelijke beperkende of bepalende factoren van het onderzoek uitgelegd 

onder het mom van randvoorwaarden. 

 

1.5.1 SCOPE 

Luchthaven 

Waar ACN de doelstelling heeft om de luchtvrachtindustrie in heel Nederland te ontwikkelen is de doelstelling 

van het SCMP nauwer. Het SCMP heeft als projectgroep de doelstelling om Schiphol haar positie als slimste 

vrachtvliegveld van Europa te behouden en verder te ontwikkelen door het delen van data tussen verschillende 

partijen te bevorderen. Omdat de opdrachtgever als projectmanager van de LP&D projectgroep onder het SCMP 

valt heeft het onderzoek zich alleen gericht op Schiphol. 

Landside Pick-up & Delivery 

De naam van de projectgroep Landside Pick-up & Delivery (LP&D) geeft al aan waar de focus van deze 

projectgroep op ligt. De projectgroep houdt zich enkel bezig met het aanleveren en ophalen van vracht op 

Schiphol, aan de landzijdige kant van de keten. Naast het feit dat LP&D zich enkel focust op de zogeheten 

landside, heeft de projectgroep momenteel enkel de exportvracht in scope, wat zich in een later stadium ook 

kan uitbreiden tot importvracht. Om deze reden heeft het onderzoek zich enkel gefocust op de exportstromen 

naar de afhandelaren op Schiphol.  
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Vrachtstromen 

Naast het feit dat alleen de exportvracht in scope is, heeft het onderzoek zich alleen gericht op exportvracht die 

naar Schiphol toe getransporteerd wordt middels Road Feeder Services (RFS) en middels leveringen van lokale 

expediteurs en transporteurs. Zogeheten directe leveringen liggen buiten de scope, directe leveringen zijn 

directe leveringen van verlader naar luchthaven, zonder tussenkomst van een expediteur. Omdat er een grote 
verscheidenheid is aan verladers en omdat directe leveringen vaak exceptionele vracht betreft is ervoor gekozen 

om deze vrachtstroom buiten de scope te houden, om het onderzoek niet te omvangrijk te maken. De scope is 

begonnen bij het planningsproces van de expediteur/transporteur (lokaal) of bij een afhandelaar op een andere 

luchthaven in Europa (RFS) tot aan het einde van het losproces bij een afhandelaar op Schiphol. De interne 

processen van afhandelaren en expediteurs lagen daarmee ook buiten de scope.  

Expediteur Schiphol

Expediteur EU Afhandelaar EU

Afhandelaar Schiphol

Afhandelaar SchipholRFS

Eigen vervoer of uitbesteed

Verlader Afhandelaar Schiphol

Niet in scope

 
Afbeelding 1: Exportstromen op Schiphol 

Framework 

Het KPI framework moet een KPI dashboard als eindproduct omvatten samen met de onderliggende formules 

en definities van de KPI’s. Het framework is ingericht voor de huidige situatie en de toekomstige situatie. Het 

framework voor de huidige situatie is uiteindelijk gebruikt om een nulmeting uit te voeren om de aanlevering 

van exportvracht te meten, het framework voor de toekomstige situatie heeft een voorschot genomen op 

mogelijke KPI’s die meetbaar zullen worden gemaakt met het gebruik van de Trucking App.   

 

In scope Out scope 

Schiphol Andere luchthavens 

RFS en lokale leveringen Directe leveringen van verladers 

Exportvracht Importvracht 

Moment van plannen bij een vervoerder tot het verlaten 
van het terrein bij een afhandelaar 

Interne processen van een afhandelaar en expediteur 

Opstellen van het framework Technisch, uitvoerend en besluitvormend beheer van het 
framework 

Tabel 1: In- en out- scope 
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1.5.2 RANDVOORWAARDEN 

Er zijn verschillende randvoorwaarden die hebben gespeeld bij het succesvol afronden van dit onderzoek. De 

eerste randvoorwaarde is op het gebied van tijd; het onderzoek heeft zich gedurende de afstudeerperiode 

afgespeeld en had een maximale tijd van vijf maanden. De medewerking van bedrijven in de keten was een 

andere randvoorwaarde, ACN is de brancheorganisatie van de luchtvrachtindustrie maar het onderzoek kon zich 
niet intern afspelen, daarom was medewerking van veel verschillende bedrijven over de keten een vereiste 

geweest en zijn niet alle bedrijven aan bod gekomen. Ook op technisch en financieel gebied waren er 

randvoorwaarden, zo zijn er verschillende databronnen onderzocht die moeilijk of niet aan elkaar te knopen zijn. 

Dit is mogelijk, maar het was onduidelijk of een dergelijke investering het waard is. 
 

1.6 FUNCTIE VAN HET RAPPORT 

De functie van dit rapport is om de lezer mee te nemen in het gehele onderzoek; beginnende bij de aanleiding 
en de doelstelling tot aan het resultaat.  

Hoofdstuk 1 van het rapport is de inleiding, hier worden zaken zoals het stagebedrijf en de begeleiding 

besproken, ook is er ingegaan op de probleemstelling van het stagebedrijf en de doelstelling. Vervolgens zijn de 

hoofd- en deelvragen besproken en is het onderzoek afgebakend in de scope en randvoorwaarden.  

Het tweede hoofdstuk van dit rapport bevat het theoretisch kader, aan het begin van dit hoofdstuk worden 
bepaalde afkortingen en begrippen gedefinieerd in de definitielijst. Vervolgens is er literatuuronderzoek gedaan 

over de luchtvrachtketen, KPI’s, KPI’s in de logistieke/luchtvrachtketen, data in de luchtvrachtketen en in het 
conceptueel model is de connectie tussen verschillende variabelen uitgelegd worden.  

In hoofdstuk 3 is de methode van onderzoek uitgelegd, per deelvraag is er gekeken hoe data verkregen is, hoe 

deze data geanalyseerd is, hoe de inhoud van het theoretisch kader gebruikt is, welke logistieke modellen er 

gebruikt zijn en welke producten opgeleverd zijn. Vervolgens zal er besproken worden hoe de onderzoeks-
validiteit en betrouwbaarheid gewaarborgd blijft.  

In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het onderzoek getoond per deelvraag. Er is gekeken worden naar hoe het 

huidige en toekomstige exportaanleverproces op Schiphol in zijn werk gaat. Wat voor prestatiemetingen er 

momenteel gehouden worden, wat voor belangrijke eigenschappen een KPI framework moet hebben, welke 

KPI’s respondenten graag in het framework willen terugzien en welke KPI’s relevant zijn in het framework en hoe 
deze KPI’s gemeten kunnen worden.  

In hoofdstuk 5 van dit rapport is bediscussieerd wat de verwachtingen van de onderzoeker waren voor het begin 

van het onderzoek en of deze verwachtingen overeenkwamen met de werkelijkheid. Daarnaast zijn de eventuele 

tekortkomingen van het onderzoek besproken en is er gekeken worden naar een mogelijk vervolgonderzoek.  

In hoofdstuk 6 is er een opsomming gemaakt worden van de bevindingen van het onderzoek alvorens een 

antwoord te geven op de hoofdvraag van het onderzoek om zo tot een conclusie te komen.  

In hoofdstuk 7 zijn de voor dit onderzoek gebruikte bronnen terug te vinden.  
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2. THEORETISCH KADER  

In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader van dit onderzoek weergegeven dat gebruikt is voor de uitvoering 

van dit onderzoek. In het theoretisch kader wordt de informatie getoond die al eerder is opgedaan met 

betrekking tot het onderwerp van het onderzoek. Het theoretisch kader begint met de begrippenlijst met 

(technische) termen die voornamelijk betrekking hebben op luchtvaart algemeen en luchtvracht specifiek. 

Daarna wordt om te beginnen luchtvracht in zijn algemeenheid behandelt, hoe ziet de sector eruit, hoe doet 

Schiphol het internationaal gezien en wat zijn de ontwikkelingen van tegenwoordig. Hierna is de luchtvrachtketen 
behandeld, er is behandeld hoe de keten eruitziet en wat voor partijen de keten vormen. Na het stuk over de 

luchtvracht is de overstap naar KPI’s gemaakt, er is een stappenplan om op een gestructureerde wijze KPI’s te 
ontwikkelen uitgelegd. Hierna is literatuur behandeld die kijkt naar hoe KPI’s in de supply chain gebruikt worden 
en hierna is nog verder ingezoomd naar KPI’s in de luchtvrachtketen. Na het onderdeel KPI’s zijn er nog 

bevindingen getoond omtrent data in de luchtvrachtketen en innovaties die bijdragen aan de beschikbare data 

op Schiphol. Het theoretisch kader rond af met het conceptueel model, wat de relaties tussen de verschillende 

onderwerpen inzichtelijk maakt. 

 

2.1 BEGRIPPENLIJST 

Om de leesbaarheid van het onderzoek te vergroten is de onderstaande begrippenlijst toegevoegd. De 

begrippenlijst zal bepaalde (vak)termen uitleggen betreft luchtvracht. 

 

Begrip Definitie 

ACN Air Cargo Netherlands (ACN) is de brancheorganisatie van de Nederlandse luchtvracht.  

AWB Een air waybill (AWB) is een document dat gebruikt wordt bij het transport van 
luchtvracht, het is een vervoersovereenkomst waar verder geen eigendomsrechten aan 
verleend kunnen worden. 

eLink eLink ondersteunt en verbetert het exportaanleverproces op Schiphol. Met behulp van 
de ACN-pas kunnen er enkele handmatige checks van vooraf gevalideerde data bij het 
aanleverproces van exportvracht overgeslagen worden (Air Cargo Netherlands, 2018).  

Lokale leveringen Met lokale leveringen wordt het op korte afstand transporteren van vracht naar Schiphol 

bedoelt in dit onderzoek (bijvoorbeeld van expediteur op Schiphol naar de afhandelaar). 

LP&D Landside Pick-up & Delivery (LP&D) is een project wat onderdeel uitmaakt van het SCMP 
die zich focust op de optimalisatie van de landzijdige operatie op Schiphol.  

RFS Road Feeder Services (RFS), ook lucht vervangend wegvervoer genoemd is het 
transporteren van luchtvracht over de weg onder een air waybill. 
Luchtvaartmaatschappijen gebruiken RFS om vracht naar de eigen hub te transporteren 
om vracht te consolideren of als extra service voor hun klanten naar bestemmingen waar 

niet naartoe gevlogen wordt door de luchtvaartmaatschappij.  

SCMP Het Smart Cargo Mainport Program (SCMP) is een stuurgroep die als doelstelling heeft 
om Schiphol het slimste vliegveld van Europa te maken.  

Slot Een slot kan in dit onderzoek twee betekenissen hebben afhankelijk van de context. In 

het theoretisch kader wordt gesproken over de slot schaarste op Schiphol, waar een 
beperking is opgelegd van 500.000 landing-/opstijgslots per jaar. Verder in het onderzoek 
zal slechts gesproken worden over slots in de context van de Trucking App, waar een 

vervoerder een slot boekt om te mogen lossen bij een afhandelaar.  

Trucking App De Trucking App is een toekomstige ontwikkeling die geïnitieerd is door de LP&D 
projectgroep. De app zal het mogelijk maken voor vervoerders om een vooraanmelding 
te doen bij een afhandelaar om een slot te reserveren. 

Tabel 2: Begrippenlijst 
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2.2 LUCHTVRACHT 

Luchtvracht of luchtvaartlogistiek heeft als belangrijkste eigenschappen dat het snel, veilig en betrouwbaar is. 

Door de hoge prijs van luchtvracht beslaat luchtvracht niet meer dan eén procent van het totale volume dat 

wereldwijd getransporteerd wordt, maar in waarde vertegenwoordigt deze stroom een aanzienlijk groter deel, 

dat door sommigen op 30 procent van de totale waarde van de wereldwijde goederenstroom geschat wordt. 

Luchtvracht kan op drie verschillende wijzen met vliegtuigen vervoerd worden namelijk (van Damme, Radstaak, 

& Santbulte, 2014):  

- Belly freight: bij deze configuratie is het vliegtuig bestemd voor passagiersvervoer, maar wordt er vracht 

meegenomen in het ruim van het vliegtuig.  

- Full freight: over een full freighter wordt gesproken wanneer het vliegtuig volledig ter beschikking wordt 

gesteld voor het vervoeren van luchtvracht. 

- Combi: bij de combi-configuratie is er ook sprake van het vervoer van passagiers en vracht. Echter is het 
verschil met belly freight dat de passagiers en vracht zich hier in dezelfde ruimte bevinden, de passagiers 

en vracht worden gescheiden door een verplaatsbare wand.  

Luchtvracht is één van de modaliteiten die de wereldwijde handel drijft, waar het minder dan 1% van het totale 

wereldwijde volume transporteert, is het goed voor naar schatting 30% van de totale waarde in handel 

wereldwijd, wat neerkomt op het transporteren van gemiddeld $18.6 miljard waarde in goederen per dag (IATA, 

2018).  

Wereldwijd staat de Schiphol op nummer 17 betreffende het transport van luchtvracht, gemeten in het totale 

volume vracht geladen en gelost op de luchthaven. Op Europees niveau bestaat er een rangorde van 4 grote 

luchthavens uit de wereldwijde top 20. Bovenaan staat de luchthaven van Parijs, die sinds 2015 de eerste plek 

van Frankfurt ingenomen heeft. Op enige afstand van deze luchthavens volgen de luchthaven van Amsterdam 

en Londen op derde en vierde plaats (Airports Council International, 2018). 

Als onderdeel van het in 2008 afgesloten Alders-akkoord is er besloten dat er vanaf luchthaven Schiphol tot en 

met 2020 niet meer dan 500.000 commerciële vliegbewegingen uitgevoerd mogen worden vanwege de hinder 

voor omwonenden. Dit plafond is momenteel bereikt en dit zorgt voor problemen voor de vrachtsector. Volgens 

regelingen van IATA en de Europese Unie moeten luchtvaartmaatschappijen 80% van hun slots exact vliegen om 

hun slots te mogen behouden. Omdat full freighters minder goed volgens een vast tijdschema kunnen vliegen 

verliezen zij hun historische recht op slots (Air Cargo Netherlands, 2017). De gevolgen voor de luchtvrachtsector 

zijn al merkbaar, op het moment van schrijven is het totale volume vracht getransporteerd van of naar Schiphol 
in 2018 met 2,83% gedaald (Royal Schiphol Group N.V., 2018) terwijl de wereldwijde vrachtvolumes in 2018 met 

3,5% zijn gestegen (IATA, 2019). 

 

2.2.1 DE LUCHTVRACHTKETEN 

De luchtvrachtketen is een complex onderdeel van de wereldwijde supply chains. Vrijwel altijd is er voor- en na 

transport geregeld en omdat er vrijwel altijd sprake is van grensoverschrijdend vervoer is er (vooral buiten de 

EU) sprake van complexe import- en exportprocessen (van Damme, Radstaak, & Santbulte, 2014). Op afbeelding 

3 is een simpele versie van luchtvrachtketen geïllustreerd, zonder douanehandelingen en uitbesteding van 

transport door een van deze ketenpartijen.  



 

8 
 

Verlader Expediteur Grondafhandelaar
Luchtvaart 

maatschappij

Luchtvaart 

maatschappij
GrondafhandelaarExpediteurOntvanger

 
Afbeelding 2: De luchtvrachtketen 

DE VERLADER EN ONTVANGER 

De verlader (shipper/consignor), en in sommige gevallen de ontvanger (receiver/consignee) is de opdrachtgever 

van het transport van de goederen. De verlader of ontvanger kiest voor transport door de lucht door de 

karakteristieken van de vracht, deze karakteristieken vereisen dat het transport snel en betrouwbaar gebeurd. 

Voorbeelden van typische producten die door de lucht getransporteerd worden zijn producten met een korte 
fysieke houdbaarheid zoals bloemen en fruit of producten met een korte economische houdbaarheid zoals 

kranten maar ook laptops of mobiele telefoons. Andere, meer incidentele vrachten die er lucht verzonden zijn 

kunnen bijvoorbeeld wedstrijdpaarden of reserveonderdelen voor fabrieken zijn (van Damme, Radstaak, & 

Santbulte, 2014). 

 

DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ 

De luchtvaartmaatschappij is een organisatie die transport door de lucht aanbiedt. Zoals eerder beschreven in 

de inleiding over luchtvracht opereren luchtvaartmaatschappijen vrachtvluchten met belly freight, full freighters 

en combivliegtuigen. Er valt een onderscheid te maken verschillende soorten luchtvaartmaatschappijen (van 
Damme, Radstaak, & Santbulte, 2014): 

- Passagiersmaatschappijen die vracht slechts als bijproduct zien voor in de belly van het vliegtuig, het 

onderscheid kan hier gemaakt worden in lijndiensten, charter airlines en low cost carriers. 

- Luchtvrachtmaatschappijen die uitsluitend luchtvracht transporteren met full freighters. 

- Combinatiecarriers die zowel passagiersvluchten als vrachtvluchten en/of combinatievluchten aan haar 

klanten aanbiedt. 

- Integrators die volledige ‘door-to-door’ oplossingen aan haar klanten aanbieden. 

- Air cargo brokers die transport aanbiedt door vliegtuigen of capaciteit van andere maatschappijen te 

charteren.  

 

DE EXPEDITEUR 

De expediteur ook wel forwarder genoemd treedt tegenwoordig op als ketenregisseur en profileert zichzelf als 

architect van het vervoer. Waar expediteurs zich vroeger vaak op één of een aantal diensten focuste zoals 

groupage en het afhandelen van douaneformaliteiten, zijn het tegenwoordig mede door grote overnames in de 
sector wereldwijde spelers die totale logistieke oplossingen bieden, deze expediteurs worden ook wel 

netwerkexpediteurs genoemd. Deze expediteurs coördineren het gehele logistieke traject door het inkopen van 

laadruimte bij luchtvaartmaatschappijen en het uitbesteden van vervoer over de weg om haar klanten alle 

diensten in een te bieden (van Damme, Radstaak, & Santbulte, 2014). 

 

DE AFHANDELAAR 

De afhandelaar, ook wel ground handler of vrachtafhandelaar is de schakel in de keten die de belading en 

afhandeling van vliegtuigen verzorgt. Deze bedrijven zijn veelal gevestigd op de grens tussen landzijde en 
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luchtzijde. Er zijn twee soorten afhandelaren te onderscheiden: full service (vracht)afhandelaren; die de vracht 

in ontvangst nemen, controleren, opbouwen op luchtvrachtpallets en containers en het vliegtuig beladen, dit 

gebeurt andersom bij import. In sommige gevallen zijn deze afhandelaren ook verantwoordelijk voor het 

inchecken van de passagiers van een vliegtuig. Naast de full service vrachtafhandelaren zijn er loodsafhandelaren 

die alleen de uitgaande vracht in ontvangst nemen, controleren, opbouwen op pallets en  deze overhandigen 
aan de ramp handers die veelal in dienst zijn van de airlines zelf (van Damme, Radstaak, & Santbulte, 2014).  

 

DE LUCHTVRACHTTRUCKER 

Vrijwel altijd is er behoefte aan voor- en natransport in de luchtvrachtketen. Binnen Europa kiezen 

luchtvaartmaatschappijen er in toenemende mate voor om bepaalde trajecten niet door de lucht, maar over de 

weg af te leggen. Dit is financieel of capaciteits-technisch voordelig voor de airlines, de vracht wordt van de kleine 

buitenstations of overloopvliegvelden opgehaald en naar en centrale luchthaven (hub) gebracht vanwaar 

continentale vluchten worden ingezet (Koning, 2004). Met bovenstaande uitleg in acht nemend valt er het 

volgende onderscheid te maken in luchtvrachttruckers:  

- Road Feeder Services (RFS), ook wel lucht vervangend wegvervoer genoemd is zoals bovenstaand 

beschreven van luchthaven naar luchthaven transporteren van luchtvracht in opdracht van een 

luchtvaartmaatschappijen. Deze vracht wordt vervoerd onder een air waybill en op deze wijze kan een 

luchtvaartmaatschappij ook transport aanbieden vanaf een vliegveld vanwaar niet gevlogen wordt.  

- Vervoer in opdracht van expediteurs en verladers/ontvangers, dit is het voor- en natransport van 

luchtvrachtzendingen van de afkomst naar de luchthaven en naar de plaats van bestemming (van 

Damme, Radstaak, & Santbulte, 2014).  

 

GENERAL SALES AGENT 

General sales agents (GSA’s) zijn intermediaire organisaties die optreden als vertegenwoordigers van 
luchtvaartmaatschappijen daar waar zij geen kantoren hebben. De GSA werkt dus in het belang van de airlines 

en sluit contracten met expediteurs, daarnaast houden zij toezicht op de activiteiten van afhandelaren en helpen 

bij zaken zoals security issues (van Damme, Radstaak, & Santbulte, 2014). 

 

2.2.2 CARGO IQ 

Een initiatief van International Air Transport Organisation (IATA) is Cargo iQ. Cargo iQ is een verbeterproject van 

IATA met als doelstelling om wereldwijde kwaliteitsstandaarden die meetbaar zijn voor de luchtvrachtindustrie 

te creëren om deze te meten en de efficiëntie van luchtvracht te bevorderen. Cargo iQ heeft de gehele 

luchtvrachtketen al gedefinieerd in 19 processen, met ieder sub processen, die ieder in eén categorie gezet zijn 

afhankelijk van de plaats waar het proces zich plaatsvindt: origin forwarder, origin carrier, transport carrier, 

destination carrier en destination forwarder. Zie afbeelding 3 voor een overzicht van de processen per categorie. 

Ten met proces 11 kunnen de processen als een exportproces gezien worden en tot en met proces 8 kan als het 

landzijdige exportproces tot aan het lossen gezien worden, zoals de scope van het onderzoek (IATA, 2018).  
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Origin 
activities 

(forwarder)

Origin 
activities 
(carrier)

Transport 
activities 
(carrier)

Destination 
activities 
(carrier)

Destination 
activities 

(forwarder)

Air Cargo Industry Master Operating 
Plan 

1. Book & plan 
shipment.
2. Pick up from 
shipper.
3. Receive freight at 
forwarder branch 
facility.
4. Transfer to 
forwarder hub.
5. Prepare export 
shipment.
6. Transfer shipment 
to carrier domain. 

7. Receive shipment 
into carrier domain. 
8. Accept shipment 
as ready for carriage. 

9. Prepare freight for 
transport. 
10. Dispatch 
shipment to flight, 
load and depart. 
11. Distribute 
information. 
12. Arrive flight 
offload & dispatch 
shipments to 
warehouse. 
13. Check in 
shipment. 

14. Arrive shipment.
15. Handover freight 
to forwarder.  

16. Arrive shipments 
at destination 
forwarder hub. 
17. Transfer to 
forwarder branch 
facility. 
18. Load delivery 
vehicle & produce 
run sheet. 
19. Deliver, obtain 
POD & conclude 
cycle. 

 
Afbeelding 3: Air Cargo Industry Master Operating Plan (Cargo iQ, 2016) 

In het kader van de scope van het onderzoek zijn alle landzijdige exportprocessen van het moment van plannen 

bij een luchtvrachttrucker (RFS) of expediteur (forwarder) tot aan de het lossen bij de afhandelaar (proces 6 tot 

en met 8) uitvergroot worden om exact te zien welke sub processen er vallen in het landzijdige exportproces.   

6.1 Issue loading 
list for truck to 

carrier/load 
freight

6.2 Depart truck 
from forwarder 
hub to carrier 

domain

6.3 Transmit 
forwarder 

information to 
carrier

1.6 Arrival of 
truck at carrier 

domain

Input
- Sorted 
shipments

Output 
- FHL/FWB messages 
sent to carrier
- Shipment at carrier 
domain

Purpose
- Prepare shipments 
for transfer to carrier 
custody

6. Transfer shipment to carrier domain

 
Afbeelding 4: Transfer shipment to carrier domain (Cargo iQ, 2016) 

In proces 6 wordt het verzenden van de vracht van de expediteur naar de afhandelaar gedefinieerd. Het proces 

begint met input van het proces, gesorteerde zending. Het meest waarschijnlijk is dat het moment van plannen 

hierna begint. De laadlijst voor de trucker wordt opgemaakt en de truck vertrekt naar de carrier 

(luchtvaartmaatschappij of afhandelaar die werkt in opdracht van luchtvaartmaatschappij). Nadat de truck is 

vertrokken bij de expediteur worden er FHL/FWB (House Air Waybill/Freight Waybill) berichten verstuurd naar 

de afhandelaar. Na afloop van dit proces kan de vracht ontvangen worden bij de afhandelaar.  
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7.1 Channel 
forwarder 

information to 
GHA where 
applicable

7.2 Assign 
unloading slot 
and position to 

truck

7.3 Validate 
security/customs 

status of truck

7.4 Unload truck 
______________

Receive 
shipments from 
other carriers

7.5 Screen freight 
as applicable

7.6 Check if 
booking 

information 
matches actual 

freight

Input
- Booking info
- Shipment info
- Sorted shipment 
- Security info

Output 
- Freight on hand 
- Information 
matches freight

Purpose
- Transfer shipment 
custody from 
forwarder to carrier
- Security regulation 
compliance

7. Receive shipment into carrier domain

 
Afbeelding 5: Receive shipment into carrier domain (Cargo iQ, 2016) 

Na het ontvangen van de truck bij de afhandelaar begint proces 7, de zending wordt overgenomen van de trucker 

door de carrier. Zodra de informatie van de expediteur geverifieerd is wordt de truck een dock toegewezen waar 
de truck geparkeerd mag worden, nadat de truck door de veiligheids- en douanecheck is gekomen zal de truck 

gelost worden. Twee berichten die bij het lossen van de truck worden verzonden is de FOH (Freight on Hand; the 

consignment is on hand on this date at this location pending “ready for carriage” determination) en RCT (The 
consignment has been physically received from this carrier on this date at this location). Na het verzenden van 

de berichten wordt de vracht gescreend en wordt gecontroleerd of de boekingsinformatie klopt met de 

aangeleverde vracht. 

8.1 Verify 
shipment has 

cleared security

8.2 Perform 
ready for carriage 

checks

7.6 Check if 
booking 

information 
matches actual 

freight

Input
- Booking info
- Shipment info 
- Security info
- Freight on hand

Output
- Shipment ready for 
carriage
- RCS/RCT message sent

Purpose
- Confirms shipment compliant with 
all regulations for carriage by air
- Confirm shipment in accordance 
with carriage agreement (order)

8. Accept shipment as ready for carriage

 
Afbeelding 6: Accept shipment as ready for carriage (Cargo iQ, 2016) 

Wanneer de Freight on Hand is in combinatie met de juiste boeking-, zending- en securityinformatie begint 

proces 8. Er wordt nogmaals geverifieerd of de zending de juiste veiligheidsmachtiging heeft en dan wordt er 
gecontroleerd of de status Ready for Carriage geleverd is. De vracht is Ready for Carriage als de goederen in 

zodanige wijze zijn verpakt en gelabeld, dat ze voldoen aan de eisen voor luchttransport. Zodra gecontroleerd is 

of de boekingsinformatie correspondeert met de vracht dan worden de berichten RCT en RCS (Cargo and 

documents are received ‘Ready for Carriage’ and accepted by airline (handler)) verzonden.  

 

2.3 KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI’S)  

Marr (2013) definieert key performance indicators als cruciale instrumenten die door managers worden gebruikt 

om te bepalen of hun onderneming goed op weg zijn of niet. De juiste set prestatie-indicatoren kan inzicht geven 

in de prestaties en aangeven welke gebieden meer aandacht kunnen gebruiken. KPI frameworks en dashboards 

kunnen ontwikkeld worden om KPI’s in een overzicht te zetten die laten zien hoe de onderneming presteert 
(Marr, 2013). 

Het verschil tussen een gewone meetwaarde en een KPI zit hem volgens Eckerson (2009) in het feit dat een KPI 
een strategische doelstelling belichaamt en de prestaties meet tegenover deze doelstelling (Eckerson, 2009). Van 
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belang is dat voordat een set KPI’s door een organisatie wordt gekozen, de strategie van de organisatie helder 

is. Het gebeurt te vaak dat de strategie van de organisatie wordt aangepast aan de huidige set KPI’s, deze 
organisaties werken de verkeerde kant op. Eerst moeten de strategie en de doelen van een organisatie helder 

zijn, aan de hand van deze doelen zullen de KPI’s worden ontwikkeld om te meten hoe er naar deze doelen 
toegewerkt wordt (Marr, 2013). 

Het ontwikkelen van KPI’s gebeurt volgens Eckerson (2009) in 3 verschillende fases: voordat het project start, 
gedurende het project en na het project. In iedere fase worden verschillende stappen uitgelegd voor het creëren 

van effectieve KPI’s.  

 

VOOR HET PROJECT 

Strategie vaststellen 

Gezien dat KPI’s prestaties tegenover de strategie meten, is het van belang dat er een helder gedefinieerde 
strategie moet zijn om succesvolle KPI’s te ontwikkelen.  

Steun verkrijgen 

Zonder toegewijde steun van het hogere management is het ingewikkeld om iets voor elkaar te krijgen. In het 

beste geval werken superieuren mee met het opstellen van strategische doelstellingen en initiëren zij zelf het 

project om nieuwe KPI’s te ontwikkelen. Steun van je superieuren is van belang om medewerking te krijgen van 
ander hoger management en het veilig stellen van financiering. 
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Vasthouden aan een methodiek 

Het volgen van een methodiek zoals de ‘balanced scorecard’, six sigma of het SCOR-model zorgt ervoor dat het 

project blijft lopen en helpt met het nemen van proactieve stappen in het overkomen van interne weerstand 

tegen het project. ‘ 

Kader het project af 

Voor het project gestart wordt is het van belang een team op te stellen die de KPI’s gaat ontwikkelen en de scope 
van het project helder af te bakenen.  

 

TIJDENS HET PROJECT 

Definieer vereisten 

Er bestaan verschillend wijzen voor het definiëren van de vereisten. Zo is het mogelijk om brainstormsessies te 

houden, enquêtes te verspreiden, of interviews houden maar het belangrijkste is dat de stakeholders zich 

betrokken voelen bij het proces.  

Prioriteren 

Zodra de vereisten en potentiele KPI’s zijn gekozen, moet er geprioriteerd worden. Het is verstandig dit op een 
systematische wijze te doen door de potentiele KPI’s naast een aantal eigenschappen te houden, deze 

eigenschappen kunnen bijvoorbeeld zijn: 

 

- Is de KPI gekoppeld aan de strategie? 

- Kan het gekwantificeerd worden? 

- Stimuleert de KPI beter gedrag of een betere werkwijze? 

- Is de KPI begrijpbaar? 
- Kan er actie op ondernomen worden? 

- Bestaat de data al? 

Normaliseren 

Normalisatie omvat het standaardiseren van definities en regels. Om te zorgen dat er geen verschillende 

definities van de KPI’s bestaan en de data niet ‘vuil’ is moet er onderzoek gedaan worden naar hoe de KPI’s 
opgebouwd zijn en of dit uniform is.  

Verzamel de data 

Het verzamelen van data kan een lastige en tijdrovende klus zijn. Er zal onderzoek gedaan moeten worden naar 

de beschikbaarheid van de data, als de data nog niet bestaat dan moet er onderzocht worden hoe er aan de 

data gekomen gaat worden, dit kan automatisch of manueel. Als de data niet beschikbaar is, of dit te tijd 

rovend of duur is zal er beslist moeten worden of er voor andere KPI’s gekozen wordt.  

Ontwikkel het framework 

Nadat de vereisten zijn verzameld en de data gevonden is kan er een dashboard ontwikkeld worden. Tijdens dit 

proces zal tevens rekening gehouden moeten worden met de Graphical User Interface (GUI), het dashboard 

moet eenvoudig te begrijpen zijn.  

 

NA HET PROJECT 

Breng het project op de markt 

Zodra het project afgerond is dient het onder de aandacht van de gebruikers gebracht te worden. De 

gebruikers moeten geïnformeerd worden over het gebruik ervan, de voordelen die het brengt en de 
betrouwbaarheid van het framework.  

Monitor en herzien 

De KPI-eigenaars moeten in de gaten houden of de KPI’s correct zijn gedefinieerd en daarna of de KPI’s de 
beoogde uitkomsten stimuleren.  

Beheer het proces 

Het dashboard moet van tijd tot tijd geanalyseerd worden en er kan over nagedacht worden om nieuwe KPI’s 
toe te voegen of andere weg te halen in overeenstemming met de strategie die er gevolgd wordt.  

Stimuleer gebruikers 
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De eindgebruikers van de KPI’s moeten weten hoe de KPI’s geïnterpreteerd dienen te worden om de prestaties 
te verbeteren. De KPI’s dienen daarnaast gebruikt te worden om de betreffende 
personen/afdelingen/organisaties te stimuleren en niet om hen te bestraffen op slechte prestaties. Het is van 

belang om de KPI’s standaard mee te nemen bij vergaderingen waar de vraag gesteld kan worden: ‘Wat doe je 

met dit nummer?’ (Eckerson, 2009).  

 

2.3.1 KPI’S IN DE LOGISTIEKE KETEN 

Ploos van Amstel en van Goor (2006) stellen dat ketenpartners dezelfde prestatie-indicatoren moeten gebruiken 

om elkaar juist te kunnen beoordelen. Het concept van supply chain management vereist dat het prestaties 

worden gemeten op ketenniveau in plaats van de prestaties van individuele partners in de keten. Om deze reden 

is het van belang om tot standaardisatie te komen in prestatie-indicatoren over de gehele keten.  

Een van de manieren om KPI’s op ketenniveau te meten is door gebruik te maken van het Supply Chain 

Operations Reference model (SCOR-model). Het SCOR-model is een van de meest bekende frameworks op het 

gebied van Supply Chain Management wat ontwikkeld is door 70 toonaangevende productiebedrijven (APICS, 
2018). Het SCOR-model stelde deze productiebedrijven in staat om hun prestaties te vergelijken met andere 

bedrijven op basis van vijf categorieën:  plan, source, make, deliver en return (NC State University, 2004). Het 

model omvat drie niveaus waarop analyse van de processen plaatsvindt over de vijf verschillende categorieën. 

Bij ieder niveau zoomt het model dieper in op de processen (Ploos van Amstel & van Goor, 2006). 

Een ander systeem voor het meten van KPI’s op ketenniveau is de balanced Scorecard. De balanced scorecard is 

een model waar de organisatiestrategie naast de volgende onderwerpen wordt gehouden: klanttevredenheid, 
financiële prestaties, efficiëntie van interne processen, innoveren en leren. Met de bovengenoemde 

onderwerpen heeft de organisatie zicht op de drie belangrijkste stakeholders van de onderneming: klanten, 

financiers en medewerkers. Met de combinatie strategie van de organisatie en de onderwerpen kunnen KPI’s 
ontwikkeld worden (Ploos van Amstel & van Goor, 2006).  

Ploos van Amstel & van Goor (2006) geven zelf nog een methode aan voor het meten van KPI’s in de keten: 
 

1. Afbakening van de keten.  

2. Om welke processen gaat het? 

In het voorbeeld gaan Ploos van Amstel & van Goor (2006) uit van drie samenhangende processen namelijk: het 

plaatsen van orders, de fysieke levering en de facturatie.  

3. Meten en evalueren.  

 

Proces Activiteit Waar wordt 
gemeten? 

Indicator Definitie Meet eenheid Toelichting 

A – Orderen 

A1 Aanmaken/ 
verzenden 

Retailer Kwaliteit
sorders 

 

% orders dat 
voldoet aan 

overeengekomen 

specificaties 

 

Orders 

 

Op tijd/juiste 
hoeveelheid/ 

juiste kwaliteit 

 
A2 Ontvangen/

verwerken 

Leverancier 

B – Leveren 

Tabel 3: Eerste deel ‘meten en evalueren’ (Ploos van Amstel & van Goor, 2006) 
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Havenbedrijf Rotterdam meet meerdere KPI’s die raakvlak hebben met dit onderzoek op het gebied van 

binnenlands containervervoer vanaf de haven naar bestemmingen in het achterland onder de titel Barge 

Performance Monitor. De Barge Performance Monitor geeft wekelijkse of maandelijkse prestatieoverzichten aan 

belangstellenden op het gebied van vertragingen, het aantal bezoeken en de gemiddelde tijd dat een 

binnenvaartschip zich in de haven bevindt (Havenbedrijf Rotterdam N.V.).  

 

Afbeelding 7: Average time spent in port by container barge vessels, Barge Performance Monitor (Havenbedrijf 

Rotterdam N.V.)  

 

2.3.2 KPI’S IN DE LUCHTVRACHT KETEN 

Beschikbare onderzoeken of artikelen naar prestatiemetingen over de gehele luchtvrachtketen zijn relatief 

gezien schaars om te vinden. Een mogelijke reden hiervoor kan zijn dat de vele bedrijven in de sector zeer 

autonoom zijn en er veel concurrentie onderling tussen expediteurs, afhandelaren en dergelijke bestaat. Verder 

is niet alles gestandaardiseerd en sluiten ketenprocessen relatief slecht op elkaar aan, zowel in fysiek opzicht als 

qua uitwisseling van gegevens. De partijen die wel over deze mogelijkheid beschikken zijn de grote integrators 

(DHL, UPS, FedEx) die de gehele keten zelf beheren (van Damme, Radstaak, & Santbulte, 2014). 

In het artikel ‘’Roles of the airport and logistics services on the economic outcomes of an air cargo supply chain’’ 
(Yuan, Low, & Ching Tang, 2010) wordt het Air Cargo Supply Chain Operations Reference model (ACSCOR-model) 

gebruikt op basis van het eerder genoemde SCOR-model om de impact van investeringen in de luchthavens van 

Hong Kong en Singapore te vergelijken door verschillende factoren naast elkaar te leggen zoals operationele 

kenmerken, luchtvracht prestaties, ondersteunende logistieke activiteiten en economische omgeving.  

 
Afbeelding 8: Het ACSCOR-model (Yuan, Low, & Ching Tang, 2010) 

   



 

16 
 

Er zijn al wetenschappelijke onderzoeken gedaan betreft de landzijdige operaties op Schiphol, waar onderzoek 

gedaan is naar hoe vrachten zo efficiënt mogelijk gebundeld konden worden. In dit onderzoek wordt gesteld dat 

laad- en lostijden van groot belang zijn voor buitenstations en truckers, snellere laad- en lostijden zorgen dat 

deze stakeholders minder tijd kwijt zijn aan hun activiteiten. Een voor airlines belangrijke KPI kan zijn de flown-

as-planned (FAP) measure. Waar FAP meet welk percentage van zendingen die geëxporteerd wordt op de initieel 
geboekte vlucht zit, een zending is niet flown-as-planned als deze omgeboekt moet worden naar een andere 

vlucht. In dit onderzoek worden ook de bevindingen van Wang (2007) gemeld, Wang gebruikt de quality function 

deployment (QFD) om luchtvracht servicekwaliteit te evalueren op de volgende criteria: professionaliteit, fysieke 

service en correctheid/positiviteit. Volgens deze onderzoeken zijn de belangrijkste onderwerpen voor KPI’s 
globaal gezien kosten, kwaliteit en tijd (Rezaei, Hemmes, & Tavasszy, 2017).  

Van Iersel (2018) heeft voor zijn scriptie in opdracht van de Schiphol Group al onderzoek gedaan naar KPI’s om 
de prestaties van afhandelaren te meten. Uit interviews met verschillende stakeholders op Schiphol zijn 

verschillende KPI’s naar voren gekomen die in twee categorieën geplaatst kunnen worden namelijk On Time 

Performance (OTM) en Quality.  

 

KPIs  Freight Forwarders Ground Handlers Airlines Transport Company 

Freight Availability 

(OTM) 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Waiting times trucks 
(OTM) 

✓ ✓  ✓ 

Gate in till gate out 
(OTM) 

✓ ✓   

% of damaged goods 
(Quality) 

✓   ✓ 

% of goods that 
endure claims 
(Quality) 

✓    

Information Sharing 
(Quality) 

✓  ✓ ✓ 

Innovation (Quality) ✓    

Qualified Employees 
(Quality) 

✓    

Turnaround time 
aircraft (OTM) 

  ✓  

Tabel 4: Summary of most important KPIs based on ground handlers performance according to interviewed 

stakeholders (van Iersel, 2018) 

De volgende KPI’s zijn om verschillende redenen niet meegenomen als uiteindelijke KPI’s: 
- % of damaged goods of total number of goods/% of goods that endure claims 

- Information Sharing 

- Innovation 

- Qualified employees / Manpower 

- Turnaround time aircraft 

Op basis van de bovengenoemde geprefereerde KPI’s en de KPI’s die niet mee zijn genomen om redenen zoals 
het niet meetbaar zijn is van Iersel (2018) tot de volgende onderzochte KPI’s gekomen: 

- Actual Time of Arrival (ATA) till Received Cargo from Flight (RCF)  

- Received Cargo from Flight (RCF) till Notification for Delivery (NFD) 

- Notification for Delivery (NFD) till Delivered to the Customer (DLV) 

- Received Cargo from Shipper (RCS) till Shipment Departed on Flight (DEP) 

- Gate in till Gate out 

- From truck entering the line at the Ground Handler till – gate in Ground Handler 
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2.4 DATA IN DE LUCHTVRACHTKETEN 

Het delen van data in de luchtvrachtketen is niets nieuws, Cargonaut is al 30 jaar actief als informatieplatform 

voor de luchtvrachtindustrie op Schiphol. Door het delen van data kunnen processen geoptimaliseerd worden 

over de gehele keten. Cargonaut faciliteert ondertussen al met haar informatieplatform voor de 
luchtvrachtbrieven (AWB), douaneaangiften, vooraanmeldingen, statusinformatie en het recent vervangen 

Documentloos Goederen Volg Systeem (DGVS) door het Paperless Goods Tracking System (PGTS) (Cargonaut, 

2018).  

Eén van de projecten waar onder andere Cargonaut aan heeft bijgedragen is eLink. eLink ondersteunt en 

verbetert het exportaanleverproces. Dit systeem faciliteert de inzage van het exportproces voor, tijdens en na 

de aanlevering. Met behulp van de ACN-pas kunnen er enkele handmatige checks bij het aanleverproces van 
vooraf gevalideerde data overgeslagen worden. Door vooraf data te delen met verschillende partijen kan de 

documentatiecontrole bij verschillende afhandelaren overgeslagen worden (Air Cargo Netherlands, 2018). 

In afbeelding 4 ziet u het eLink proces in zijn huidige vorm schematisch weergeven volgens het onderzoek van 

Beenhakkers (2016) naar de acceptatie van eLink onder truckers. Momenteel zijn er twee processen bij de 

afhandelaren, een met eLink en een zonder eLink. Op het moment verschillen deze processen nog weinig omdat 

het grootste deel van de eLink zendingen nog steeds langs de cargo office moet, bij een volledige acceptatie van 
eLink wordt de cargo office overbodig. Het eLink proces kan opgesplitst worden in twee delen, het eerste deel is 

voorafgaand de levering en het tweede is bij de afhandelaar. Het eerste gedeelte kan volledig gedaan worden 

door een expediteur in overeenstemming met de trucker, dit betreft het versturen van de FWB (Freight waybill) 

naar Cargonaut die de data in het eCr (eCargo receipt) systeem zet en het selecteren van een truck en chauffeur. 

Wanneer de trucker bij een afhandelaar aankomt wordt de ACN pas gescand, zo kan gezien worden welke 

zendingen worden aangeleverd. De zendingen worden gecheckt op RTI (Ready for Take-In) status (geeft toegang 

tot douane gerelateerde informatie), wanneer de RTI status akkoord is worden de zendingen in eén keer 
geaccepteerd, waarna de chauffeur naar een dock mag gaan om te lossen (Beenhakkers, 2016).  

 
Afbeelding 9: Het eLink proces met cargo office (Beenhakkers, 2016) 
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2.5 CONCEPTUEEL MODEL 

Het conceptueel model is een visuele weergave van de verwachte oorzaak-gevolgrelatie in het onderzoek, het 

toont hoe de verschillende variabelen door elkaar beïnvloed worden. Na het model zal er een uitleg gegeven 

worden per relatie.  

Stakeholders

Vereisten 
framework

Innovaties

ACN

SCMP

Forwar-
ders

GHAs

TruckersAirlines

Strategie

Overeen-

stemming

Methodiek
Standaardisatie 

van definities

Data

Framework 
landzijdige 

exportvracht

1

2

3

7

6

5

4

9

9

10

Kwaliteit

Meetbaar-

heid

Beschikbaa

rheid

12

12

12

Trucking 

app

Operational 

rules
PGTS

eLink

8

11

Schiphol

Cargo-
naut

 

Afbeelding 10: Het conceptueel model 
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1. Het framework heeft specifieke vereisten, de vereisten voor het opstellen van KPI’s voor in een 

framework staan beschreven hoofdstuk 2.3 van het theoretisch kader. 

2. Het framework omvat veel verschillende stakeholders die ieder de eigen eisen en wensen hebben bij 

het framework. Zowel ACN als SCMP staan uitgelegd in de inleiding van dit voorstel, hoofdstuk 1.1. 

Actuele informatie over de luchthaven Schiphol staat weergeven in hoofdstuk 2.2 en meer specifieke 

informatie over de schakels in de luchtvrachtketen staat beschreven in hoofdstuk 2.2.1.  Het 
informatieplatform van Schiphol: Cargonaut wordt besproken in hoofdstuk 2.4.  

3. Het framework heeft zich met name gefocust op huidige en toekomstige innovaties bij de aanlevering 

van exportvracht. 

4. Eén van de vereiste voor een het opstellen van een KPI framework is dat de strategie vastgesteld moet 

worden van de organisatie die de opdracht geeft tot het opstellen van het KPI framework.  

5. Een andere vereisten voor het framework is dat er overeenstemming bestaat tussen verschillende 

partijen die hiermee gemoeid zijn.  

6. Het volgen van een al bekende methodiek op het gebied van (KPI) frameworks zorgt voor een vooraf 

bekende structuur in het project, enkele bekende methodieken voor in een keten zijn het SCOR-model, 

de balanced scorecard en een methode van Ploos van Amstel & van Goor (2006), deze zijn te vinden in 
hoofdstuk 2.3.1. Meer specifiek voor de luchtvracht staat er in hoofdstuk 2.3.2 informatie over ACSCOR 

en Cargo iQ. 

7. De betrokken stakeholders bij het framework voor landzijdige exportvracht zijn: Schiphol, ACN, 

Cargonaut, SCMP, airlines, truckers, forwarders en afhandelaren (GHAs).  

8. Enkele bestaande innovaties omtrent het aanleveren van exportvracht zijn eLink en PGTS, hierover valt 

meer te lezen in hoofdstuk 2.4. Toekomstige innovaties zijn de Trucking app en de daarbij horende 

operational rules.  

9. Door middel van een vastgestelde strategie, het gebruik van een bestaande methodiek en 

overeenstemming tussen de stakeholders moet er een standaardisatie van definities plaatsvinden.  

10. De stakeholders ACN, SCMP, Schiphol en Cargonaut zijn verantwoordelijk voor het beheer van de data, 

waar de aanlevering van de data plaats heeft gevonden door de schakels in de keten en Cargonaut.  

11. De reeds geïmplementeerde innovaties zijn een bron van data waar de nieuwe innovaties een 

potentiële bron van data zijn.  

12. Wanneer de drie onderdelen ‘standaardisatie van definities’, ‘de stakeholders' en ‘de data’ 
gecombineerd worden zorgt dit voor kwalitatief juiste, meetbare en beschikbare data die in het 

framework gebruikt is. 
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3. METHODE VAN ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk zal de onderzoeksstrategie die gebruikt is om de deelvragen te beantwoorden worden uitgelicht. 

Per deelvraag wordt schematisch opgesomd hoe de data verzameld is, hoe de data geanalyseerd is, hoe de 

inhoud van het theoretisch kader gebruikt is, welke logistieke modellen of methodieken er gebruikt zijn en wat 

de opgeleverde producten per deelvraag zijn. Onder elke deelvraag staat nog een toelichting die bedoeld is om 

de opsomming te verduidelijken. De onderzoeksvorm die in dit onderzoek gebruikt wordt zou volgens Baarda 

(2014) kunnen worden gekenmerkt als kwalitatief verkennend onderzoek omdat er gezocht wordt naar ideeën.  

 

Deelvraag 1  

Hoe ziet het huidige en toekomstige landzijdige aanleverproces van exportvracht op Schiphol er uit? 

Data verzameling 

 Literatuuronderzoek  

 Interviews. 

Data-analyse 

 Literatuuronderzoek en interviews met 

elkaar verifiëren.  

 Antwoorden uit de interviews worden in 

een overzicht gezet. 

Gebruik inhoud theoretisch kader 

 Algemene kennis over de luchtvrachtketen 

(H2.2).  

Gebruik logistieke modellen 

 Business process mapping 

 DMAIC. 

Opgeleverde producten 

 Stroomdiagram met uitleg over de werkprocessen van vervoerders bij de aanlevering van 

exportvracht. 

 Stroomdiagram met uitleg over de werkprocessen van afhandelaren bij de aanlevering van 

exportvracht. 

 Stroomdiagram met uitleg over de mogelijke toekomstige werkwijze met gebruik van de Trucking 

App. 

 

Tabel 5: Hoe ziet het huidige en toekomstige landzijdige aanleverproces van exportvracht op Schiphol eruit? 

 

Toelichting deelvraag 1 

Deelvraag 1 is bedoeld om inzichtelijk te krijgen hoe het huidige aanleverproces van exportvracht op Schiphol 
eruitziet en hoe dit proces gaat veranderen in de toekomst door de Trucking App. Om deze vraag te 

beantwoorden zijn er op locatie bij de verschillende bedrijven in de keten interviews gehouden worden en is er 

waar mogelijk meegekeken worden naar het proces. De gevonden literatuur over hoe de luchtvrachtketen eruit 

ziet is geverifieerd bij de verschillende bedrijven in de keten. Er is ook onderzoek gedaan om te kijken of er 

verschil zit in processen bij bedrijven die op hetzelfde horizontale niveau in de keten staan.  
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Deelvraag 2 

Welke prestaties van de keten worden momenteel gemeten? 

Data verzameling 

 Literatuuronderzoek 

 Interviews 

Data-analyse 

 Interviews en literatuuronderzoek met elkaar 

verifiëren.  

 Antwoorden uit de interviews worden in een 

overzicht gezet. 

Gebruik inhoud theoretisch kader 

 Algemene kennis over de luchtvrachtketen 

(H2.2). 

 KPI’s in de logistieke keten (H2.3.1) 

 KPI’s in de luchtvrachtketen (H2.3.2) 

Gebruik logistieke modellen 

 DMAIC 

Opgeleverde producten 

 Overzicht met KPI’s die worden gemeten bij de respondenten per sector. 
 

Tabel 6: Welke prestaties van de keten worden momenteel gemeten? 

 

Toelichting deelvraag 2 

Als voorbereiding op het ontwerpen van het framework is er gekeken naar welke KPI’s er momenteel al gemeten 
worden bij bedrijven zelf en eventueel in samenwerking met andere bedrijven. Op deze wijze is er gekeken naar 

welke data al beschikbaar is en wat voor partijen momenteel van belang is. Er is gebruik gemaakt van de 

informatie uit het theoretisch kader over de luchtvrachtketen, KPI’s in de logistieke keten en KPI’s in de 
luchtvrachtketen. Deze informatie is tevens geverifieerd bij de geïnterviewde bedrijven. Het opgeleverde 

product aan het eind van deze deelvraag is een overzicht zijn van de KPI’s die gemeten worden per bedrijf waarin 
duidelijk is geworden of bedrijven ook dezelfde definities van de genoemde KPI’s hanteren.  
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Deelvraag 3 

Aan wat voor eigenschappen en randvoorwaarden zou een KPI framework volgens de ketenpartijen 

moeten voldoen? 

Data verzameling 

 Literatuuronderzoek 

 Interviews 

Data-analyse 

 Literatuuronderzoek en interviews met 

elkaar verifiëren.  

 Antwoorden uit de interviews worden in 

een overzicht gezet. 

Gebruik inhoud theoretisch kader 

 Key Performance Indicators (KPI’s) (H2.3) 
 KPI’s in de logistieke keten (H2.3.1) 
 KPI’s in de luchtvrachtketen (H2.3.2) 

Gebruik logistieke modellen 

 DMAIC. 

Opgeleverde producten 

 Inzichtelijk wat de geldende strategie is van het SCMP waarop het KPI framework gebaseerd is. 

 Overzicht met motivatie voor KPI’s van respondenten.  
 Overzicht met eigenschappen en randvoorwaarden voor een KPI framework.   

 

Tabel 7: Aan wat voor eigenschappen en randvoorwaarden zou een KPI framework volgens de ketenpartijen 

moeten voldoen? 

 

Toelichting deelvraag 3 

De eerste stap om tot een goed KPI framework te komen volgens de literatuur in het theoretisch kader is het 

vaststellen van de strategie, om die reden is er gekeken naar de strategie waar het KPI framework op gebaseerd 

is. Met deze strategie in acht nemend zijn er bij ketenpartners interviews gehouden die betrekking hebben op 

de voor hun belangrijke eigenschappen van een KPI framework voor de huidige en toekomstige situatie. 
Daarnaast is er gekeken naar wat eventuele randvoorwaarden zijn waar het framework aan moet voldoen 

volgens de geïnterviewde partijen. De gevonden literatuur voor het ontwikkelen van KPI’s is hierbij meegenomen 

worden en er is nog meer uitvoerig deskresearch gedaan naar het ontwikkelen van een KPI framework.  
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Deelvraag 4 

Welke KPI’s zijn van belang voor de verschillende schakels in de keten op Schiphol in de samenwerking 
met ketenpartners met betrekking tot aanlevering van exportvracht in de huidige en toekomstige 

situatie? 

Data verzameling 

 Literatuuronderzoek 

 Interviews 

 

Data-analyse 

 Literatuuronderzoek en interviews met 

elkaar verifiëren.  

 Antwoorden uit de interviews worden in 

een overzicht gezet. 

Gebruik inhoud theoretisch kader 

 Key Performance Indicators (KPI’s) (H2.3) 
 KPI’s in de logistieke keten (H2.3.1) 
 KPI’s in de luchtvrachtketen (H2.3.2) 

Gebruik logistieke modellen 

 DMAIC. 

Opgeleverde producten 

 Overzicht met KPI’s die de respondenten hebben aangedragen voor in het KPI framework met 
uitleg en een wiskundige formule hoe de KPI’s opgebouwd zouden kunnen worden.  
 

Tabel 8: Welke KPI’s zijn van belang voor de verschillende schakels in de keten op Schiphol in de samenwerking 

met ketenpartners met betrekking tot aanlevering van exportvracht in de huidige en toekomstige situatie? 

 

Toelichting deelvraag 4 

Nu er inzichtelijk is hoe het aanleverproces van exportvracht op Schiphol eruitziet, welke KPI’s er al gemeten 
worden en wat van belang is volgens respondenten voor het ontwikkelen van een KPI framework, is er gevraagd 

worden wat de respondenten voor KPI’s gemeten willen hebben in een gezamenlijk framework. Deze KPI’s zijn 

voorzien van een uitleg waarin wordt uitgelegd welke verschillende definities de KPI’s hebben en welke 
respondenten deze KPI’s aangedragen hebben.  
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Deelvraag 5 

Hoe kunnen de relevante KPI’s met betrekking tot de aanlevering van exportvracht gemeten worden? 

Data verzameling 

 Literatuuronderzoek 

 Interviews 

 Data uit voorgaande deelvragen 

Data-analyse 

 Literatuuronderzoek en interviews met 

elkaar verifiëren.  

 Antwoorden uit de interviews worden in 

een overzicht gezet. 

Gebruik inhoud theoretisch kader 

 Key Performance Indicators (KPI’s) (H2.3) 
 KPI’s in de logistieke keten (H2.3.1) 
 KPI’s in de luchtvrachtketen (H2.3.2) 

Gebruik logistieke modellen 

 DMAIC  

Opgeleverde producten 

 Een selectie van KPI’s op basis van de scope van het onderzoek, de geldende strategie vanuit het 
SCMP en de motivatie voor KPI’s volgens respondenten.  

 Een overzicht met meetbaarheid per geselecteerde KPI waarin duidelijk wordt hoe de KPI gemeten 

kan worden en wie de data beheert.  

 Omschrijving van de complicaties over de (deels) te meten KPI’s.  
 Omschrijving van de mogelijke alternatieven voor de KPI’s die momenteel niet meetbaar zijn.  

 

Tabel 9: Hoe kunnen de relevante KPI’s met betrekking tot de aanlevering van exportvracht gemeten worden? 

 

Toelichting deelvraag 5 

Alle KPI’s die aangedragen zijn door respondenten in deelvraag 4 zijn in een overzicht gezet waar de KPI’s 
getoetst worden aan een aantal criteria: 

- Valt de KPI binnen de scope van het onderzoek? 

- Komt de KPI overeen met de geldende strategie van het SCMP?  

- Valt de KPI binnen de door respondenten genoemde motivatie om voor bepaalde KPI’s te kiezen?  

Nu er een selectie aan KPI’s overblijft is er per overgebleven KPI een toetsing gedaan met betrekking tot de 

meetbaarheid van de KPI. Informatie uit verschillende interviews is gebruikt om te kijken of de KPI’s (mogelijk) 
meetbaar zijn, daarnaast is nagedacht over alternatieve oplossingen om KPI’s te meten.  
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3.2 ONDERZOEKSVALIDITEIT EN BETROUWBAARHEID 

Voordat er gesproken wordt over een goed onderzoek, moet zeker zijn dat de data die verzameld wordt valide 

en betrouwbaar is. Baarda (2014) onderscheidt twee soorten validiteit: instrumentele validiteit en ecologische 

validiteit. Wanneer er niet gemeten wordt wat men veronderstelt te meten dan wordt er gesproken over een 

slechte instrumentele validiteit. Zo kan het begrip doorlooptijd voor de ene afhandelaar het punt van lossen van 

een truck tot en met het laden van een vliegtuig betekenen terwijl een andere afhandelaar het begrip 

doorlooptijd ziet als het lossen van de truck tot en met het gereedmaken van een ULD (Unit loading device). Om 

deze reden is er overeenstemming gevonden over de gebruikte begrippen zodat de data valide blijft (Baarda, 
2014).  

De instrumentele validiteit zegt iets over de mate waarin de onderzoeker meet wat hij daadwerkelijk zegt te 

meten, de ecologische validiteit zegt iets over de geldigheid van de resultaten waar het de dagelijkse praktijk 

betreft. De ecologische validiteit kan bijvoorbeeld in het geding komen als medewerkers weten dat ze onderzocht 

worden, de kans bestaat dat ze dan harder gaan werken om de resultaten te beïnvloeden. Om te zorgen dat de 

instrumentele validiteit gewaarborgd blijft en de resultaten dichterbij de dagelijkse werkelijkheid liggen kan er 
gekozen worden voor metingen uit te voeren die minder opzichtig zijn. Ook kan er gebruik gemaakt worden van 

triangulatie, triangulatie is het gebruik maken van verschillende perspectieven om de geldigheid van het 

onderzoek te versterken (Baarda, 2014). Triangulatie is gedurende dit onderzoek toegepast door verschillende 

bronnen te gebruiken en door met verschillende sectoren de bevindingen te bespreken. Voorafgaand de 

interviews is er literatuuronderzoek gedaan naar KPI’s in verschillende omgevingen, vervolgens zijn er interviews 

gehouden met deze kennis bij de hand. Na afloop van de interviews is geprobeerd deze data zo weinig mogelijk 

aan eigen interpretatie over te laten door de gemaakte verslagen te laten beoordelen door de geïnterviewden.  
De bevindingen zijn gebruikt om een concept KPI framework op te stellen en het concept is gedurende 

feedbacksessies met verschillende partijen getoetst.  
 

Aanwezig feedbacksessie lokaal (9-5-2019) Aanwezig feedbacksessie RFS (17-5-2019) 

Naam Bedrijf Naam  Bedrijf 

Jeroen Giling Swissport Stephan Pieters Jan de Rijk Logistics 

Rob Middelkoop D.J. Middelkoop & Zn.  Jeroen Hagens Schiphol Group 

Erik Nagel R. Nagel Transport Ben Radstaak  Air Cargo Netherlands 

Richard Visser Rhenus Logistics Raymond Kloet  Air Cargo Netherlands 

Ben Radstaak Air Cargo Netherlands   

Raymond Kloet Air Cargo Netherlands   

Tabel 10: Aanwezigen feedbacksessies 

Een andere manier om te zorgen dat het onderzoek valide en betrouwbaar is, is zorgen dat het punt van saturatie 

of verzadiging bereikt wordt tijdens het verzamelen van data. Saturatie betekent dat je in kwalitatief onderzoek 

net zolang doorgaat met dataverzameling, totdat zich geen nieuwe informatie aandient (Baarda, 2014). 

Gedurende de interviews bleek na verloop van tijd het punt van saturatie bereikt te zijn gezien de 

overeenkomsten van de antwoorden. In sommige gevallen is er toen voor gekozen om de vraag te schrappen uit 

het interviewschema.  
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4. ONDERZOEKSRESULTATEN 

In dit hoofdstuk van het onderzoek zijn de resultaten per deelvraag beschreven. In paragraaf 1 zijn de 

werkprocessen van de partijen actief in de aanlevering en ontvangst van exportvracht inzichtelijk gemaakt. In 

paragraaf 2 is er inzichtelijk gemaakt welke KPI’s de respondenten momenteel intern meten. In paragraaf 3 zal 
er gekeken worden naar wat de geldende strategie van het SCMP is waarop het framework gebaseerd zal worden 

en is er inzichtelijk gemaakt wat voor motiverende redenen en vereisten respondenten hebben bij het opstellen 

van KPI’s. In paragraaf 4 is overzichtelijk gemaakt welke KPI’s respondenten in het gezamenlijk te meten 
framework willen hebben en zijn er voorstellen gedaan over de wiskundige opbouw van deze KPI’s. In paragraaf 
5 zal er een selectie gemaakt worden uit de aangedragen KPI’s volgens eerdergenoemde criteria, vervolgens zal 

de mogelijke meetbaarheid besproken worden, zal er gesproken worden over de complicaties bij het meten van 

enkele KPI’s en worden mogelijke alternatieven besproken voor niet te meten KPI’s.  

4.1  EXPORT AANLEVERPROCES SCHIPHOL 

Om inzicht te krijgen in de huidige werkwijze betreft het aanleveren van exportvracht op Schiphol is door middel 

van interviews en enkele rondleidingen inzicht verkregen in het exportaanleverproces van verschillende 

bedrijven op Schiphol. In hoofdstuk 2.2.1, het eerste deel van het theoretisch kader, wordt de luchtvrachtketen 

al omschreven en staat in afbeelding 2 een simpele weergave van de luchtvrachtketen. Voor een meer 
gedetailleerde uitleg over de luchtvrachtketen, zie hoofdstuk 2.2.2. In hoofdstuk 2.2.2. Wordt de toepassing van 

Cargo iQ uitgelegd en worden de processen tot op enig detailniveau besproken. In het kader van de scope 

onderzoek is het gedeelte over de aanlevering van exportvracht verder uitgediept. 

  

4.1.1. VOORTRAJECT AANLEVERENDE PARTIJ 

Zoals in de scope van het onderzoek beschreven is bestaan er drie verschillende stromen bij het aanleveren van 

exportvracht op Schiphol, namelijk door middel van lokale leveringen, RFS of door het direct van verlader naar 
de afhandelaar te brengen. In deze paragraaf zal meer op procesniveau gekeken worden hoe het aanleverproces 

eruitziet bij lokale leveringen en RFS. In afbeelding 1 vallen de drie verschillende stromen te onderscheiden die 

er zijn bij het aanleveren van exportvracht op Schiphol.  

Lokale leveringen 

De leveringen van expediteurs op en rondom Schiphol bij afhandelaren op Schiphol worden lokale leveringen 

genoemd. Vaak wordt de vracht van de klant via buitenstations van de expediteurs naar Schiphol gebracht of 
zelf opgehaald door de expediteur bij de klant, afhankelijk van de grootte van de expediteur. In veel gevallen 

worden de lokale leveringen uitbesteed door de expediteurs aan lokale transporteurs die zich hebben 

gespecialiseerd in het aanleveren van vracht bij de afhandelaren op Schiphol. 

Road feeder services (RFS) 

RFS is de term die wordt gebruikt voor het transporteren van vracht onder een vluchtnummer, soms ook ‘lucht 

vervangend wegvervoer’ genoemd, zoals eerder uitgelegd in hoofdstuk 2.2.1. RFS is een extra service die de 
luchtvaartmaatschappij aanbiedt aan haar klanten om de vracht op te halen of af te leveren en helpt bij de 

zogenaamde first-/last-mile van luchtvracht. De vracht wordt opgehaald bij een van de buitenstations van de 

luchtvaartmaatschappij en wordt naar de hub van de luchtvaartmaatschappij gebracht. Net zoals in het 

passagiersvervoer werkt de luchtvaartmaatschappij hier volgens een ‘hub and spoke system’ om efficiënter 
gebruik te maken van haar middelen. 

Directe leveringen 

Direct leveringen zijn directe leveringen van verladers aan de luchtvaartmaatschappij via een afhandelaar. In 

veel gevallen betreft dit vracht met zeer specifieke kenmerken, bijvoorbeeld de levering van een chipmachine 

van ASML. Door de specifieke kenmerken, de uiteenlopende processen van de verladers en de geringe omvang 

van deze stromen is deze vorm van levering out of scope.  
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Afbeelding 11: RFS en lokale leveringen 

In afbeelding 11 zijn de processtappen weergeven die van belang zijn bij de aanlevering van exportvracht tot aan 

de poort van de afhandelaar voor lokale leveringen en RFS. Na het arriveren bij de afhandelaar kunnen de 
processen verschillen per afhandelaar afhankelijk van de inrichting van het voorterrein van de afhandelaar en de 

inrichting van hun interne processen. Om een vergelijking te kunnen maken tussen RFS en lokale leveringen zijn 

de processtappen versimpeld en zijn stappen die gelijk zijn onder elkaar gezet.  

Verder zijn de kenmerken van het soort transport onder de afbeelding weergeven, zo rijden RFS-trucks volgens 

een schema die gekoppeld is aan de land en vertrektijden van vliegtuigen terwijl lokale transporten rondom 

Schiphol een meer ad-hoc karakter hebben. Omdat RFS-trucks luchthavens over heel Europa bezoeken worden 
de zendingen niet via eLink aangemeld bij de afhandelaren, eLink is immers een systeem wat alleen op Schiphol 

werkt, daarom dat de voordelen voor RFS-trucks minimaal zijn. Bij lokale leveringen wordt wel een gedeelte van 

de zendingen aangemeld via eLink, wat het proces versnelt omdat de documentatie digitaal al gecontroleerd is 

en meerdere veiligheidschecks al gedaan zijn, voor meer informatie over eLink zie hoofdstuk 2.4 uit het 

theoretisch kader. Een ander kenmerk dat RFS-trucks onderscheidt van lokale trucks is het feit dat de zendingen 

bij RFS altijd Ready for Carriage (RFC) zijn omdat de zendingen al bij een afhandelaar in Europa op het terrein zijn 

geweest. Lokale partijen leveren zendingen ook veelal RFC aan, maar niet altijd. Wanneer zendingen niet RFC zijn 

heeft dit invloed op zowel de processen in de loods van de afhandelaar als de processen op het voorterrein, zo 
wordt de tijd van documentatiecontrole aanzienlijk langer (Carton, 2019). 

 

4.1.2 PROCESSEN AFHANDELAREN 

Het tweede onderdeel van de scope begint vanaf het moment dat de aanleverende partij aankomt bij de poort 

van een van de afhandelaren op Schiphol, hierna zijn de processen per afhandelaar verschillend, afhankelijk van 

hoe de afhandelaar zijn/haar voorterrein heeft ingericht. Het aanleverproces wordt vanuit het oogpunt van de 

aanleverende partij gezien, er is niet naar de interne processen van de afhandelaar, na het lossen gekeken. 

 

Aankomst poort

DocumentatieScan ACN pas  

Dock toegewezen Uitrijden poortID controle

Levering middels 

eLink?
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Nee Documentatie Veiligheidschecks
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Lossen Uitrijden poort Doorrijden poort

Doorrijden poort

 
Afbeelding 12: Exportaanleverproces Menzies en WFS 
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Op afbeelding 11 ziet u het exportaanleverproces vanuit het oogpunt van de chauffeur op het voorterrein van 

Menzies en WFS, beide partijen delen eenzelfde poort en de processen zijn verder hetzelfde. Het gehele overzicht 

van de processen van alle geïnterviewde afhandelaren valt te zien in bijlage 1. Zoals uit bovenstaande afbeelding 

op te maken valt zijn er twee verschillende processen bij Menzies en WFS, namelijk wanneer de AWB al digitaal 

via eLink aangekondigd is of op de reguliere wijze met de AWB op papier. Wanneer de AWB al digitaal is 

aangekondigd middels eLink zijn verschillende veiligheidschecks al online gedaan waardoor de chauffeur deze 

stap over kan slaan.  

De processen bij Swissport (bijlage 1) liggen wat anders dan bij Menzies en WFS. Swissport heeft een zogenaamde 

selfservice check-in ontworpen, ook wel de kiosk genoemd. De kiosk stelt chauffeurs in staat om zelf in te checken 

wanneer er vracht wordt opgehaald of afgeleverd, vergelijkbaar met het zelf inchecken voor passagevluchten 

(Cargomagazine, 2018). Zo kan de chauffeur, wanneer de vracht in orde is bevonden de documentatie- en 

veiligheidscheck overslaan en krijgt hij direct een dock toegewezen. Daarnaast hoeven chauffeurs die RFS-

zendingen zich niet aan te melden bij de kiosk, maar moeten wel nog langs de documentatiecheck.  

KLM Cargo (bijlage 1) werkt ook op een andere wijze dan de andere afhandelaren, KLM checkt de documentatie 

van de chauffeurs voorafgaand het doorrijden van de poort. Wanneer AWB’s al digitaal zijn aangekondigd en op 

de ACN pas zijn gezet, kan de chauffeur direct doorrijden door de poort en de gehele documentatie overslaan, 

daarna krijgt de chauffeur een dock toegewezen en mag hij door om te lossen.  

 

4.1.3 TOEKOMSTIG AANLEVERPROCES EXPORTVRACHT 

Dit onderzoek is opgesteld met het oog op de komst van de Trucking App, die een verandering gaat brengen in 

het aanleverproces van exportvracht. In deze paragraaf zal worden weergeven wat de verwachte werkwijze 

wordt bij de aanlevering van exportvracht wanneer de Trucking App wordt geïntroduceerd op Schiphol. 
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Afbeelding 13: Trucking App proces 

In afbeelding 13 staat het verwachte proces weergeven van hoe de vooraanmelding eruitziet met de Trucking 

App. De vervoerder (expediteur of trucker) doet een vooraanmelding 4 uur voor aankomst bij de afhandelaar 
met de informatie over de truck, de chauffeur en de vracht. De afhandelaar heeft 15 minuten om hierop te 

antwoorden (Hagens, Interview Richard Visser Rhenus Logistics, 2019).  
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4.2  HUIDIGE PRESTATIEMETING 

Om inzicht te verkrijgen in de huidige wijze van prestatiemeting bij bedrijven op Schiphol is tijdens de interviews 

gevraagd aan de respondenten wat voor KPI’s er momenteel gemeten worden, al dan niet met betrekking tot de 

aanlevering van exportvracht. Deze vraag is gesteld om ideeën op de doen voor de inhoud van het KPI framework 

en om inzicht te verkrijgen in wat voor data er binnen bedrijven beschikbaar is. Enkele bedrijven hebben 

aangegeven niet alle KPI’s die er intern gemeten worden te delen maar slechts diegene met betrekking tot de 

aanlevering van exportvracht, deze partijen doen dit uit commerciële overwegingen. Andere bedrijven gaven aan 

weinig tot geen enkele KPI te meten binnen hun organisatie. Alle antwoorden van de verschillende partijen zijn 
hieronder beschreven, ook als deze antwoorden volgens de literatuur niet als KPI omschreven zouden mogen. 

 

4.2.1 EXPEDITEURS 

Voor het onderzoek zijn er drie verschillende expediteurs geïnterviewd met ieder met hun eigen karakteristieken, 
zo mag DHL Global Forwarding zich zien als de grootste expediteurs van de wereld. Naast DHL is Rhenus Logistics 

een van de grootste spelers op Europees niveau en Fast Forward Freight kan omschreven worden als een lokale 

expediteur op Schiphol.  

Rhenus Logistics 

De enige KPI die er bij Rhenus Logistics gemeten zou worden met betrekking tot de aanlevering van exportvracht 

zijn de wachturen, de uren die er verloren worden bij de afhandelaar. Een heldere definitie van wat deze KPI 
inhoud is niet gegeven (Visser, 2019). 

Fast Forward Freight 

Arendse (2019) geeft aan dat ook zij de wachturen meten bij de afhandelaar. Wachturen bij Fast Forward Freight 

worden gezien als de gehele procesduur bij een afhandelaar, beginnend bij de wachttijd voor de poort tot het 

moment dat de chauffeur het terrein van de afhandelaar verlaat. Een andere KPI die Fast Forward Freight meet 

is de aanleverconditie, het percentage van vracht die het bedrijf aanlevert bij afhandelaren op de gevraagde wijze 
van aanleveren. Betreffende de import meet Fast Forward Freight de tijd dat de vracht opgehaald wordt 

tegenover het moment dat de Notification of Arrival (NOA) is afgegeven, doorgaans moet dat binnen 18 uur 

gebeuren, na 18 uur moet de expediteur opslagkosten betalen aan de afhandelaar. Er wordt ook aangegeven dat 

er op het gebied van juridisch belang en digitaal proces KPI’s worden gemeten. Concreet valt alleen uit het 
interview op te maken dat het bedrijf meet welk percentage zendingen middels eLink wordt aangeleverd 

(Arendse, 2019). 

DHL Global Forwarding 

Bij DHL Global Forwarding worden ook de wachturen gemeten waarmee uiteindelijk de jaarlijkse kosten voor het 

aanleveren en ophalen van vracht worden berekend. DHL geeft aan de wachturen op een andere wijze te meten 

als Fast Forward Freight. DHL meet het gehele proces, vanaf vertrek bij DHL naar de betreffende afhandelaar tot 

aan de terugkomst bij DHL. Naast deze KPI meet DHL het aantal gereden ritten per dag, DHL voert zelf het 

grootste deel van de transporten naar de afhandelaren uit (Carton, 2019).  

 

4.2.2 TRUCKERS 

Voor dit onderzoek zijn er drie verschillende truckers geïnterviewd. Twee truckers voeren RFS-diensten uit voor 

haar klanten, namelijk Jan de Rijk Logistics die zich Europees marktleider mag noemen in het RFS-transport en 

Georgi Transporte, die de belangrijkste positie in Duitsland inneemt. RFS-onderscheid zich van het lokale 

transport omdat het veelal volgens een vast schema loopt die gekoppeld is aan de vluchten van 

luchtvaartmaatschappijen. De andere transporteur; D.J. Middelkoop & Zn. Is een grote transporteur die zich 

rondom Schiphol vooral focust op de lokale transporten in opdracht van expediteurs en andere klanten. Deze 
transporten kenmerken zich door een meer ad-hoc karakter met kortere afstanden waarbij de zendingen 

doorgaans aangemeld worden via eLink.  
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Jan de Rijk Logistics 

Pieters (2019) heeft enkel de KPI’s aangegeven die worden gemeten bij de aanlevering van exportvracht middels 
RFS, wat er verder binnen de organisatie gemeten wordt is niet aangegeven. Bij de aanlevering van exportvracht 

wordt bij Jan de Rijk Logistics de arrival, departure en reporting gemeten in opdracht van de klant, de 

luchtvaartmaatschappij. Arrival is de actuele aankomsttijd tegenover de geplande aankomsttijd, departure is de 
actuele vertrektijd tegenover de geplande tijd van vertrek en reporting is de aanmeldtijd op locatie tegenover de 

vereiste aanmeldtijd. Naast de KPI’s die bij Jan de Rijk Logistics gemeten worden in opdracht van de klant, worden 
ook hier de wachturen bijgehouden. Jan de Rijk Logistics heeft met haar klanten de afspraak dat een laadproces 

een bepaalde tijd mag duren. Duurt het laadproces langer dan de afgesproken tijd, dan mag dit gezien worden 

als wachttijd en deze uren kunnen doorbelast worden naar de klant (Pieters, Interview Stephan Pieters Jan de 

Rijk Logistics, 2019).  

D.J. Middelkoop & Zn. Nieuw-Vennep 

Middelkoop (2019) geeft aan de verschillende deelprocessen van het aanleveren van exportvracht te meten 

middels eLink. Door het scannen van de ACN pas op verschillende momenten bij een afhandelaar kan, afhankelijk 

van hoe de afhandelaar zijn terrein en proces heeft ingericht, gezien worden op welk tijdstip een chauffeur zich 

incheckt op het terrein van de afhandelaar. Op deze wijze worden drie onderdelen van het losproces gemeten, 

namelijk: aankomst aan de poort, begin lossen en eind lossen. Ook valt er middels aparte gps-software te meten 

wanneer een truck aansluit in de wachtrij voor het terrein van de afhandelaar, omdat de KPI aankomst aan de 
poort niet de wachtrij voor het terrein van de afhandelaar meet. Naast deze KPI’s worden ook de wachturen 
gemeten echter ontbreekt een zuivere definitie van deze KPI (Middelkoop, 2019). 

Georgi Transporte  

Bij de Nederlandse vestiging van Georgi Transporte worden weinig KPI’s bijgehouden. In overeenstemming met 
de klanten van Georgi Transporte, de luchtvaartmaatschappijen worden targets gesteld voor de on-time 

performance van de trucks bij het ophalen en afleveren van de vracht. Naast de on-time performance wordt ook 

bijgehouden wat de wachturen bij afhandelaren zijn (Ribeiro, 2019).  

4.2.3 AFHANDELAREN 

Voor het onderzoek zijn vier van de vijf afhandelaren die de vrachtafhandeling op Schiphol verzorgen 

geïnterviewd. De vier geïnterviewde afhandelaren zijn: KLM Cargo, Menzies, Swissport en WFS. KLM Cargo neemt 

vanzelfsprekend de vrachtafhandeling van de Air France - KLM-vloot voor haar rekening, verder voeren de 

afhandelaren op contractuele basis de vrachtafhandeling van de luchtvaartmaatschappijen op Schiphol voor haar 
rekening. WFS is de enige afhandelaar op Schiphol die haar focust legt op de zogenaamde bellyvracht, de vracht 

die meevliegt op passagiersvliegtuigen, dat wil zeggen dat deze afhandelaar zich niet richt op de zogenaamde 

full freighter vliegtuigen.  
 

KLM Cargo 

De KPI’s die gemeten worden bij KLM Cargo hebben betrekking op de on-time performance van de RFS-truckers. 

Deze on-time performance wordt bij verschillende vervoerders onderverdeeld als reporting, departure en arrival 

Naast de on-time performance worden bij KLM Cargo ook zendingen middels eLink aangeleverd. Tijdens het 

interview is niet besproken waar de meetpunten zitten, maar inzage in eLink data geeft aan dat de volgende 

punten gemeten worden: aankomst afhandelaar, documentatie, dock, gelost, uitrijden poort (Spoor, 2019).  
 

Menzies Aviation 

De KPI’s die bij Menzies gemeten worden hebben betrekking op de verschillende processen op het voorterrein 

van deze afhandelaar. Deze tijden worden gemeten door middel van eLink, waar de chauffeur zich door middel 

van de ACN pas incheckt op verschillende locaties. De meetpunten bij Menzies zijn als volgt: inrijden poort, 

vrachtkantoor, kantoor voorman, begin laden/lossen, uitrijden poort. Door het verschil in tijd tussen 
verschillende meetpunten te bekijken kan gekeken worden hoelang een chauffeur erover doet om het gehele 

proces te doorlopen, deze metingen worden echter alleen verricht voor gebruikers van eLink (Gavrilovic, 2019). 
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Swissport Cargo Services 

Huizing (2019) geeft aan dat bij Swissport ook aan de hand van eLink bepaalde KPI’s worden bijgehouden om de 
performance op het voorterrein van de loods te meten. Verder wordt aangegeven dat bij het importproces het 

proces wordt gemeten tot en met het laden van de truck, waar het meten van het losproces bij export nog 

geïmplementeerd moet worden. De meetpunten bij Swissport zijn: inrijden poort, kiosk, loodsbalie, loodsbalie 

tot gereed laden (import), loodsbalie tot gereed lossen (export, toekomstig) uitrijden poort. De tijden tussen dezse 

meetpunten geven aan hoelang verschillende processtappen gemiddeld duren. Huizing gaf ook nog aan dat er 

bij Swissport gedurende een bepaalde het moment van inrijden poort tot uitrijden poort is gemeten om de gehele 

tijd in kaart te brengen dat een chauffeur zich op het voorterrein bevindt (Huizing, 2019).  

WFS 

Van der Wal (2019) gaf tijdens het interview aan dat er bij WFS geen KPI’s gemeten worden op het gebied van 

exportleveringen. Echter is wel bekend dat eLink aanleveren bij WFS mogelijk is en gaf Van der Wal aan dat de 

eLink meetpunten zich op de volgende locaties bevinden: inrijden poort, vrachtkantoor, uitrijden poort. In 

vergelijking met andere afhandelaren, heeft WFS één eLink meetpunt minder, namelijk tussen het vrachtkantoor 

en het laden of lossen. Op het gebied van importvracht wordt nog wel gemeten hoe lang het duurt voor de vracht 
gereed wordt gemaakt om op te halen en hoelang vracht in de loods staat (Wal, 2019).  

 

4.2.4 OVERZICHT 

In deze paragraaf worden alle KPI’s die de geïnterviewde partijen meten weergeven in een totaaloverzicht. In dit 
overzicht staat getoond hoe vaak de KPI genoemd wordt en hoeveel verschillende definities er per KPI worden 

gegeven zijn, voor het totaaloverzicht van alle genoemde KPI’s met de gegeven definities zie bijlage 2.  

 

KPI Aantal keren genoemd Aantal verschillende definities 

Wachturen 6 4 

ELink meetpunten 4 3 

On-time performance 3 1 

Aansluiten in de wachtrij 1 1 

Aankomst poort 1 1 

Begin lossen 1 1 

Eind lossen 1 1 

Gate in till gate out 1 1 

Aantal gereden ritten per dag 1 1 

Notification of arrival (NOA) 1 1 

Tabel 11: Overzicht genoemde KPI’s  
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4.3  EIGENSCHAPPEN FRAMEWORK 

In deze paragraaf wordt de methodiek om KPI’s te ontwikkelen voor de aanlevering van exportvracht besproken 
en zijn bepaalde eigenschappen die het framework volgens de respondenten moet bevatten geïnventariseerd. 

Door de methodiek om KPI’s te ontwikkelen zoals beschreven staat in hoofdstuk 2.3 van het theoretisch kader 

te volgen zit er een structuur in het ontwikkelen van de KPI’s.  

De gevonden literatuur stelt dat het eerst van belang is om de strategie van de organisatie vast te stellen. Dit 

wordt opgevolgd door steun te verkrijgen van het hogere management, de steun van het hoger management 

van het SCMP is aanwezig aangezien het project door hen geïnitieerd is. Omdat het framework naar de prestaties 
van meerdere bedrijven kijkt is de balanced scorecard niet van toepassing. Daarnaast, omdat deze keten niet 

vergeleken gaat worden met die van een andere luchthaven is ook het SCOR-model niet van toepassing, om deze 

reden is er besloten om van de meer bekende methodieken af te wijken.  

Aangezien het framework meerdere bedrijven omvat met ieder eigen commerciële belangen en 

privacyregelgevingen is er ook gevraagd naar de gewenste eigenschappen en randvoorwaarden waar het KPI 

framework aan moest voldoen. Hierbij kan gedacht worden aan het niet delen van informatie met concurrenten 
en andere zaken waar de respondenten belang aan hechten. De uiteindelijk gekozen KPI’s en de 
vormgeving/inrichting van het framework zijn afgestemd op de eerder door respondenten genoemde aspecten.  

 

4.3.1 STRATEGIE 

Eckerson (2009) stelt dat de eerste stap bij het opstellen van nieuwe KPI’s is om te kijken wat de strategie van de 
organisatie is. De KPI’s die worden later gebruikt om de prestaties tegenover de prestaties van de organisatie te 
laten behouden. In deze context met meerdere bedrijven is gekeken naar de strategie van opdrachtgever van 
het onderzoek namelijk Schiphol Cargo. De strategie van Schiphol Cargo om Schiphol haar plaats als Europa’s 
geprefereerde vrachthub te behouden en uit te bouwen is door vracht zo slim en efficiënt mogelijk te vervoeren. 

Vanwege deze strategie is het SCMP in het leven geroepen met ‘Landside Pickup & Delivery’ als projectgroep 
voor de landzijdige logistiek op de luchthaven, voor een meer gedetailleerde uitleg over het SCMP en Landside 

Pickup & Delivery zie hoofdstuk 1.1, de opdrachtgever.  

De projectgroep Landside Pickup & Delivery heeft drie doelstellingen om de landzijdige logistiek te optimaliseren 
namelijk door: 

• Wachturen voor aanleverende partijen verminderen 

• Creëren van inzicht voor de afhandelaren 

• Verminderen van piekdruktes bij de afhandelaar 

Het idee van de Trucking App, een vooraanmeldsysteem om truckers zich aan te laten melden bij afhandelaren 

sluit aan op deze doelstellingen, het framework is dan ook ingericht met het oog op de eerdergenoemde 
doelstellingen.  
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4.3.2 MOTIVATIE VOOR KPI’S 

Eckerson (2009) geeft aan dat het van belang is om steun te verkrijgen voor het project, om deze steun te 

verkrijgen is bedacht om te vragen bij de stakeholders wat hun motivatie is voor bepaalde KPI’s, om te zorgen 
dat het framework ingericht wordt met zaken die ook voor hen voordelig zijn. Er is bij de eerste interviews 

gevraagd wat de drivers voor organisaties zijn om voor bepaalde KPI’s te kiezen.  

Verminderen van kosten 

Van de vijf respondenten hebben drie respondenten aangegeven dat het verminderen van kosten voor hen één 

van de belangrijkste factoren is voor het kiezen van bepaalde KPI’s. De reden dat de wachturen bij verschillende 
transportbedrijven zoals Jan de Rijk Logistics of expediteurs zoals Rhenus Logistics bijgehouden worden is omdat 

ze deze in sommige gevallen kunnen claimen bij de luchtvaartmaatschappij.  

Service 

Twee van de vijf respondenten gaf aan dat service voor hun een belangrijke reden is dat ze KPI’s bijhouden. Zo 
worden de arrival en departure bij RFS-truckers bijgehouden omdat ze bepaalde SLA’s (servicelevel agreements) 

afsluiten met hun klanten, deze dienen op pijl gehouden te worden om claims van klanten te vermijden. Huizing 

(2019) van Swissport geeft ook aan dat prestaties en het daarvan afgeleide serviceniveau voor hun de grootste 

reden is voor het kiezen van bepaalde KPI’s, hier zou de meeste terugkoppeling van de klant vandaan komen.  

Planbaarheid 

Middelkoop (2019) van het gelijknamige transportbedrijf geeft aan dat planbaarheid de grootste factor is voor 

het bijhouden van KPI’s. Middelkoop meet voornamelijk de doorlooptijden op de terreinen van afhandelaren, 

waardoor planners een schatting kunnen maken hoe een chauffeur zo efficiënt mogelijk zijn rijtijd zou kunnen 

benutten.  

 

4.3.3 EIGENSCHAPPEN EN RANDVOORWAARDEN VAN HET FRAMEWORK 

Eckerson (2009) stelt dat het van belang is om de stakeholders die betrokken zijn bij het ontwikkelen van de KPI’s 
zich betrokken te laten voelen bij het proces van het tot stand komen van de KPI’s. Waar het in het artikel van 
Eckerson (2009) KPI’s binnen één organisatie betreft, met stakeholders die in de organisatie werken, zijn de 
stakeholders in de huidige context externe bedrijven die ieder hun eigen belangen en verwachtingen hebben bij 

het opstellen van een gezamenlijk KPI framework. Om erachter te komen waar deze stakeholders belang aan 

hechten is hen gevraagd wat voor eigenschappen een gezamenlijk KPI framework zou moeten omvatten en welke 

randvoorwaarden zij stellen aan het in gebruik nemen van een gezamenlijk KPI framework, bedrijven zijn er 

immers huiverig voor om zomaar data te delen. Dat beaamt ook een geïnterviewde medewerker van Cargonaut, 
het dataplatform van Schiphol. Zo wordt gesteld dat er veel data aanwezig is binnen bedrijven maar deze niet zo 

maar met het Cargonaut gedeeld wordt, ook het verkrijgen van data bij Cargonaut bleek alleen mogelijk met 

goedkeuring van de verschillende eigenaren van de data (Smit, 2019).  

 

Datakwaliteit 

De meest genoemde eigenschap waar rekening mee gehouden moet worden is de kwaliteit van data en de 
correctheid van deze data. Zo stelt Pieters (2019) van Jan de Rijk Logistics de vraag: ‘hoe bepaal je welke data 
correct is?’ Volgens Pieters is het van belang dat gezamenlijk afgesproken moet worden welke data juist is en 

welke data onjuist is. Daarna moet alle andere data buiten beschouwing gelaten worden. Er is afgesproken 

moeten hoe er gemeten gaat worden en wat de data is waarop de KPI’s gebaseerd gaan worden. Naast Pieters 

beamen ook Middelkoop (2019) van D.J. Middelkoop & Zn. en Arendse (2019) van expediteur Fast Forward 

Freight het belang van datakwaliteit bij het opstellen van een gezamenlijk KPI framework.  

 

Gezamenlijke inzet  

Samen met datakwaliteit wordt het belang van gezamenlijke inzet het meest genoemd door de respondenten 

als belangrijke eigenschap van het KPI framework, ook Eckerson (2009) noemt het verkrijgen van steun van de 

stakeholders als belangrijke voorwaarde voor een succesvolle implementatie van nieuwe KPI’s. Waar Pieters 
(2019) nog sprak over het gezamenlijk afspreken welke wijze van meten, data en KPI’s correct is, beaamt ook 
Carton (2019) van DHL Global Forwarding dat het van belang is om een klein aantal KPI’s te kiezen waar 
gezamenlijke inzet aan gegeven wordt om deze te verbeteren. Ribeiro (2019) van Georgi Transporte waarschuwt 

voor het gevaar van falen van project wanneer er een of twee partijen zich niet meer aan de gezamenlijke 

afspraken houdt.  
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Realistische en beïnvloedbare KPI’s 

Carton (2019) van DHL Global Forwarding noemt het belang van realistische KPI’s, KPI’s waar iets mee gedaan 
kan worden, beïnvloedbare KPI’s waar actie op uitgevoerd kan worden en targets aan gesteld kunnen worden. 
Ook Eckerson (2009) noemt in zijn handleiding om KPI’s om te stellen enkele zaken die door Carton beaamd 

worden, zo stelt Eckerson dat KPI’s gekwantificeerd moeten kunnen worden, makkelijk te begrijpen zijn, 
stimuleren tot een betere werkwijze en moet er actie op ondernomen kunnen worden.  

 

Onderscheid tussen RFS en lokale leveringen 

In de scope van het onderzoek is al vastgesteld dat er in dit onderzoek slechts de RFS stromen en de lokale 

stromen worden meegenomen, zonder te kijken naar directe leveringen van verladers. Pieters (2019) van Jan de 

Rijk Logistics, de marktleider op het gebied van RFS in Europa stelt dat er in het KPI framework een onderscheid 
wordt gemaakt tussen deze twee verschillende stromen, hij stelt dat de karakteristieken van beide vormen van 

luchtvrachtvervoer te verschillend zijn om ze samen te meten, dit wordt beaamd door Jeroen Hagens, de 

opdrachtgever van dit onderzoek tijdens het interview met Richard Visser van Rhenus Logistics (Hagens, 

Interview Richard Visser Rhenus Logistics, 2019).  

 

Data-veiligheid, -betrouwbaarheid en –privacy 

Twee keer genoemd is het belang van de veiligheid van data. Zo stelt Pieters (2019) dat er gezamenlijk 

afgesproken zou moeten worden waar de data opgeslagen gaat worden en wie die in mag zien. Huizing (2019), 

toenmalig projectmanager van afhandelaar Swissport geeft aan dat het evident is dat ze de data niet zonder 

overleg willen delen met concurrentie, al zou hij het wel nuttig vinden om de eigen prestaties tegenover het 

gemiddelde de concurrenten te kunnen zien. Een ander punt dat raakvlak heeft met veiligheid en 

betrouwbaarheid van data is privacy, zo geeft Pieters (2019) aan dat er met het oog op de privacy van de 

chauffeur, niet iedereen in zou mogen zien waar de chauffeur op welk moment is, ook daar moeten goede 
afspraken over gemaakt worden.  
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4.4  KPI’S FRAMEWORK 

Om tot de inhoud van het nieuw ingerichte framework te komen is in deze paragraaf antwoord gegeven worden 

op deelvraag 4. Hier is gekeken naar welke KPI’s van belang zijn voor de verschillende stakeholders bij het 
aanleveren van exportvracht, in de huidige situatie om de nulmeting uit te voeren en in de toekomstige situatie, 

met de ingebruikname van de Trucking App. Om deze vraag te beantwoorden zijn interviews gehouden bij de 

stakeholders om te kijken welke KPI’s voor de partijen van belang zijn.  

 

4.4.1 OPERATIONELE PRESTATIES 

In deze paragraaf volgen alle KPI’s die door de respondenten benoemd zijn die onder de categorie operationele 
prestaties vallen, deze KPI’s hebben betrekking op het fysieke proces rond het aanleveren van exportvracht op 

Schiphol.  

Doorlooptijd 

De KPI is doorlooptijd is genoemd door 4 van de 10 respondenten (Rhenus Logistics, Swissport, DHL Global 

Forwarding en Georgi Transporte). In deze context wordt met doorlooptijd de tijd bedoelt die een chauffeur kwijt 
is voor het hele traject bij een afhandelaar, van het mogelijke aansluiten in de rij voor de poort tot aan het 

uitrijden bij de poort na het lossen van de vracht. De respondenten geven aan om de doorlooptijd te meten door 

de tijd tussen verschillende stations op het terrein van de afhandelaar bij elkaar op te tellen. Deze stations 

verschillen van volgorde per afhandelaar zoals weergeven in bijlage 1. De genoemde meetpunten zijn; aansluiten 

in rij voor de poort, inrijden poort, documentatie, dock, uitrijden poort (afhankelijk van de inrichting van het 

voorterrein van de afhandelaar). Deze wijze van meten wordt al toegepast door middel van eLink, zoals te lezen 

valt in hoofdstuk 4.2, huidige prestatiemeting.  

 𝐷𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑 = 𝑇𝑖𝑗𝑑 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑡𝑒 + 𝐺𝑎𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑒 + 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡 𝑑𝑜𝑐𝑘+ 𝐷𝑜𝑐𝑘 𝑡𝑜𝑡 𝑢𝑖𝑡𝑟𝑖𝑗𝑑𝑒𝑛 𝑔𝑎𝑡𝑒 

 

Wachttijden 

5 van de 10 respondenten (Jan de Rijk Logistics, Rhenus Logistics, D.J. Middelkoop & Zn., Swissport en Fast 

Forward Freight) gaven wachttijden of wachturen als KPI aan, daarmee is deze KPI de meest gewenste KPI onder 

de respondenten. De wachturen zijn de uren die chauffeurs aan het wachten zijn tijdens het losproces bij een 

afhandelaar. Een exacte definitie van de KPI kan niet gegeven worden doordat elk bedrijf dit op een verschillende 

wijze meet. Zo meten Rhenus en Middelkoop middels eLink de wachttijd bij verschillende stations, zoals de 

wachttijd aan het dock. Bij Jan de Rijk Logistics wordt het gehele losproces gemeten, in overeenstemming met 
de klant is een tijd afgesproken die het gehele losproces mag duren, als het losproces langer duurt dan de 

afgesproken tijd, dan wordt de resterende tijd als wachttijd gezien.  𝑊𝑎𝑐ℎ𝑡𝑡𝑖𝑗𝑑 = 𝐷𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑 − 𝐴𝑓𝑔𝑒𝑠𝑝𝑟𝑜𝑘𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑 

 

On time performance 

On time performance ofwel het percentage dat er de vracht op tijd aangeleverd wordt is ook 4 keer genoemd 

door partijen (KLM, Menzies, Swissport en Jan de Rijk Logistics) als gewenste KPI in het framework. Hierbij valt 

op te merken dat 3 van de respondenten een afhandelaar is, waar de vracht aangeleverd wordt en één een 

vervoerder, die de vracht aanlevert. Ook belangrijk om aan te geven is dat dit momenteel slechts voor RFS-trucks 

gemeten kan worden aangezien RFS-trucks rijden volgens een schema met afgesproken tijden. Momenteel 

worden deze metingen al verricht bij leveringen voor RFS tussen de klant, de luchtvaartmaatschappij en de 

vervoerder. De afspraken tussen de luchtvaartmaatschappij en de vervoerder bepalen wat er gemeten wordt, zo 
sprak Pieters (2019) van Jan de Rijk Logistics over arrival, departure en reporting waar Ribeiro (2019) van Georgi 

Transporte alleen sprak over arrival.  

 𝑂𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑅𝐹𝑆)  =  𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑧𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑜𝑝 𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑔𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑧𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑑  𝑥 100 
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Tijd dat vracht bij expediteur staat voorafgaand levering 

Van der Wal (2019) van WFS gaf aan dat hij gemeten wilt hebben hoelang vracht bij een afhandelaar staat. 
Volgens van der Wal ligt ontstaat de wachttijdenproblematiek op Schiphol door het te veel proberen 

consolideren van vrachten waardoor de aanleverende partijen altijd rond dezelfde tijd komen aanleveren, 

waardoor wachttijden ontstaan.  

 𝑇𝑖𝑗𝑑 𝑑𝑎𝑡 𝑣𝑟𝑎𝑐ℎ𝑡 𝑏𝑖𝑗 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑎𝑡 𝑣𝑜𝑜𝑟𝑎𝑓𝑔𝑎𝑎𝑛𝑑 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 =  𝑇𝑖𝑗𝑑 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑟𝑒𝑘 𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘 𝑏𝑖𝑗 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝑎𝑓ℎ𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑎𝑟− 𝑇𝑖𝑗𝑑 𝑜𝑛𝑡𝑣𝑎𝑛𝑔𝑠𝑡 𝑣𝑟𝑎𝑐ℎ𝑡 𝑏𝑖𝑗 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒𝑢𝑟 

 

4.4.2 INFORMATIE  

In deze paragraaf volgen alle KPI’s die door de respondenten benoemd zijn die onder de categorie informatie 
vallen, deze KPI’s hebben betrekking op het delen van informatie tussen betrokken partijen.  

 

Correctheid van informatie  

De correctheid van de aangeleverde informatie is een KPI die tweemaal genoemd is door respondenten, door 

KLM en Menzies, beide afhandelaren. Wat hiermee bedoelt wordt is of de aangeleverde air waybills (AWB’s) 
overeenkomen met de gemaakte boeking bij de luchtvaartmaatschappij op bijvoorbeeld het gebied van 

gewichten, aantal stuks, omschrijving en douanevereisten (Spoor, 2019). Gavrilovic (2019) van Menzies stelt dat 

het voor de planning van de afhandelaren van belang is dat de informatie die ze krijgen over de levering correct 

is om efficiënt te kunnen werken. Daarnaast stelde Spoor (2019) van KLM dat zij het graag gemeten zouden 

hebben als een vervoerder aan komt met een vracht van 60 kuub, waar 10 kuub is afgesproken, wat natuurlijk 
ook van belang is bij het laden van een vliegtuig.  

 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑣𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑒 =  𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑊𝐵′𝑠 𝑑𝑖𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒𝑒𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑒𝑘𝑖𝑛𝑔𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑜𝑟𝑔𝑒𝑠𝑡𝑢𝑢𝑟𝑑𝑒 𝐴𝑊𝐵′𝑠  𝑥 100 

 

Op tijd informatie aanleveren 

Ook het op tijd aanleveren van informatie is een KPI die twee keer is genoemd door KLM en Menzies. Beide 

partijen zouden ook deze KPI graag gemeten hebben in het belang van de planning die een afhandelaar maakt 

voor zijn capaciteit. Middelkoop (2019) van het gelijknamige lokale transportbedrijf stelt dat het in uiterste 

gevallen niet mogelijk is om als trucker eerder als 1,5 uur van tevoren aan te geven wat hij komt aanleveren, 

omdat hij de informatie ook pas laat van de expediteurs aangeleverd krijgt. Daartegenover staat dat RFS-truckers 

weer op een vast schema rijden, Pieters (2019) gaf aan dat bij Jan de Rijk Logistics als RFS-trucker de informatie 
over exportvracht vaak al 5 uur van tevoren bekend is.  

 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑜𝑝 𝑡𝑖𝑗𝑑 =  𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑊𝐵′𝑠 𝑑𝑖𝑒 𝑜𝑝 𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑑𝑜𝑜𝑟𝑔𝑒𝑠𝑡𝑢𝑢𝑟𝑑 𝑧𝑖𝑗𝑛𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑜𝑟𝑔𝑒𝑠𝑡𝑢𝑢𝑟𝑑𝑒 𝐴𝑊𝐵′𝑠  𝑥 100 
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4.4.3 TRUCKING APP 

In deze paragraaf volgen alle KPI’s die door de respondenten benoemd zijn die niet van toepassing zijn in de 
huidige situatie. Deze KPI’s kunnen mogelijk gebruikt gaan worden bij de ingebruikname van de Trucking App. 

 

VERVOERDERS 

On-time performance 

Met de ingebruikname van de Trucking App zou het meten van on-time performances op een uniforme wijze te 

meten zijn voor zowel RFS-truckers als lokale transporteurs. Hier wordt slechts gekeken naar het op tijd 

aankomen voor het gevraagde slot. Drie respondenten (Menzies, DHL Global Forwarding en Georgi Transporte) 

droegen deze KPI wanneer er in een toekomstige situatie gebruik gemaakt zou gaan worden van een dergelijke 
applicatie.  

 𝑂𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝐴𝑝𝑝) =  𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑜𝑝 𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑠𝑙𝑜𝑡 𝑔𝑒𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑒𝑒𝑟𝑑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑒𝑟𝑑  𝑥 100 

 

Op tijd vooraanmelden 

De KPI op tijd vooraanmelden geeft aan welk percentage van de vooraanmeldingen door de transporteurs met 

de Trucking App op tijd is gedaan. Deze KPI heeft enige overlap met de KPI op tijd informatie aanleveren die 

eerder besproken is aangezien hier ook informatie aangeleverd moet worden, in het beste geval ook de 

vrachtinformatie. Echter zit het verschil in het feit dat het hier over de vooraanmelding doet om een slot aan te 
vragen. Deze KPI is genoemd tijdens het interview met Menzies.  

 𝑂𝑝 𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑣𝑜𝑜𝑟𝑎𝑎𝑛𝑚𝑒𝑙𝑑𝑒𝑛 =  𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑜𝑝 𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑣𝑜𝑜𝑟𝑎𝑎𝑛𝑔𝑒𝑚𝑒𝑙𝑑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑜𝑟𝑎𝑎𝑛𝑚𝑒𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  𝑥 100 

 

No shows 

De KPI no shows geeft aan bij welk percentage van de slotaanvragen de aanleverende partij niet komt opdagen 

binnen de gestelde tijd van de slotreservering. Om het vooraanmeldingssysteem goed te laten werken moet er 
bijgehouden worden, bij welk aandeel van de vooraanmeldingen de aanleverende partij niet op komt dagen en 

zal hier ook een strafmaatregel opgelegd moeten worden.  

 𝑁𝑜 𝑠ℎ𝑜𝑤𝑠 =  𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑛𝑖𝑒𝑡 𝑜𝑝 𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑗 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  𝑥 100 

 

Dekkingsgraad data 

De KPI dekkingsgraad data geeft aan welk percentage van de vervoerders vrachtinformatie aanlevert voordat 

vracht gelost wordt bij een afhandelaar. Pieters (2019) gaf tijdens de feedbacksessie van RFS leveringen aan dat 

het percentage van vervoerders dat vrachtinformatie ook nog een waardevolle toevoeging zou zijn, de 

correctheid van informatie kan nog zo goed zijn, echter moeten partijen dan wel aangespoord worden om 

zoveel mogelijk informatie aan te leveren zo stelt Pieters (2019). 

 𝐷𝑒𝑘𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑎𝑑 𝑑𝑎𝑡𝑎 =  𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡 𝑣𝑟𝑎𝑐ℎ𝑡𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑡𝑢𝑢𝑟𝑑 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑡 𝑣𝑜𝑜𝑟𝑎𝑓𝑔𝑎𝑎𝑛𝑑 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  𝑥 100 
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AFHANDELAREN 

Responstijd afhandelaar 

Drie respondenten (D.J. Middelkoop & Zn., Rhenus Logistics en Menzies) gaven aan dat de responstijd van een 

afhandelaar op een slotaanvraag van een vervoerder van belang is om te zorgen dat de afhandelaar zijn afspraken 

na komt. Een target is hier nog niet op te zetten, echter gaf Hagens tijdens een interview met Middelkoop en 
Gavrilovic aan dat de norm hier waarschijnlijk op 15 minuten zou komen te liggen.  

 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑎𝑓ℎ𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑎𝑟 =  𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑜𝑝 𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑎𝑔𝑒𝑒𝑟𝑑 𝑑𝑜𝑜𝑟 𝑎𝑓ℎ𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑎𝑟𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑎𝑎𝑛𝑣𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑢𝑢𝑟𝑑 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝐺𝐻𝐴  𝑥 100 

 

Slots geweigerd 

Drie respondenten (Menzies, Rhenus Logistics en Georgi Transporte) gaven aan dat het belangrijk om te meten 

is welk percentage van de slotaanvragen geaccepteerd wordt door een afhandelaar. Aan de hand van de uitkomst 

van deze KPI kan gekeken worden welke afhandelaar weinig slots weigert en kan gekeken worden naar de 

mogelijke oorzaken van het wel of niet toewijzen van slots. Echter, wanneer er veel slots aangevraagd worden 

op een piekmoment hoeft dit nog niet te betekenen dat de afhandelaar slecht presteert. 

 𝑆𝑙𝑜𝑡𝑠 𝑔𝑒𝑤𝑒𝑖𝑔𝑒𝑟𝑑 =  𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑎𝑎𝑛𝑣𝑟𝑎𝑎𝑔 𝑖𝑠 𝑔𝑒𝑤𝑒𝑖𝑔𝑒𝑟𝑑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑎𝑎𝑛𝑣𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑢𝑢𝑟𝑑 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝐺𝐻𝐴  𝑥 100 

 

Dock paraatheid 

De KPI Dock Readiness geeft aan in welk percentage van alle gevallen er direct aangedockt kan worden bij de 
GHA bij aanvang van de slottijd. Twee respondenten gaven aan dat deze KPI van belang is, zo stelt Gavrilovic 

(2019) dat hij als afhandelaar zijnde wel slots kan uitdelen aan alle partijen maar dat er ook een meetwijze moet 

zijn waar gezien kan worden of hij wel aan zijn verplichtingen voldoet.  

 𝐷𝑜𝑐𝑘 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑎𝑡ℎ𝑒𝑖𝑑 =  𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡 𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑘𝑜𝑛 𝑎𝑎𝑛𝑑𝑜𝑐𝑘𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑗 𝑒𝑒𝑛 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑠  𝑥 100 

 

Slot benutting 

De KPI slot benutting geeft het percentage van de tijd aan dat er een truck aan het dock staat in een 

gereserveerde slottijd. Door deze KPI kan een afhandelaar de benuttingsgraad van zijn slots bekijken en zien of 

deze ruimer of nauwer gemaakt dienen te worden.  

 𝑆𝑙𝑜𝑡 𝑏𝑒𝑛𝑢𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 =  𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡 𝑒𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘 𝑔𝑒𝑑𝑜𝑐𝑘𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑎𝑡 𝑡𝑖𝑗𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑢𝑟 𝑖𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑒𝑟𝑑 𝑎𝑙𝑠 𝑠𝑙𝑜𝑡  𝑥 100 

 

 
Truck informatie correctheid 

De KPI truck informatie correctheid geeft het percentage aan van het aantal vooraanmeldingen waar de juiste 

truck informatie doorgestuurd is. Bij een vooraanmelding moet een bedrijf aangeven welke truck de vracht komt 

aanleveren, wat gecontroleerd wordt middels de kentekenplaat. Welke chauffeur deze truck bestuurt en wat 

voor soort truck dit is.  

 𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡ℎ𝑒𝑖𝑑 =  𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑜𝑟𝑎𝑎𝑛𝑚𝑒𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑒𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑜𝑟𝑎𝑎𝑛𝑚𝑒𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  𝑥 100 
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4.5  RELEVANTE KPI’S EN MEETBAARHEID 

Nu inzichtelijk is hoe het exportaanleverproces op Schiphol eruitziet, wat er al door verschillende partijen 

gemeten wordt, wat de partijen belangrijk vinden voor een KPI framework en welke KPI’s de verschillende 
partijen gemeten willen hebben bij een nulmeting wordt er gekeken naar welke data beschikbaar is om de 

metingen uit te voeren of hoe deze data beschikbaar gemaakt kan worden. De laatste stappen die Eckerson 

(2009) noemt voordat het framework ontwikkelt kan worden zijn het standaardiseren van definities en regels 

om de data ‘schoon’ te houden. Na het normaliseren van de KPI’s wordt de data verzameld.  

Omdat de deelvraag spreekt over ‘relevante KPI’s’ is er begonnen met een selectie te maken van de KPI’s die de 
partijen hebben aangedragen door deze KPI’s tegen de in deelvraag 3 genoemde criteria, de scope van het 

onderzoek en de strategie van de opdrachtgever te houden. Van de KPI’s die hieruit overblijven is er gekeken of 

ze al gemeten worden, eventueel te meten zijn of dat ze niet meetbaar zijn. Na deze stap is er bekend welke 

KPI’s (deels) meetbaar zijn en welke niet. Voor de deels en onmeetbare KPI’s is er gekeken naar wat de 

complicaties zijn bij het meten van deze KPI’s en is er gekeken naar hoe deze complicaties verholpen kunnen 

worden om de KPI toch meetbaar te maken. 

 

4.5.1 SELECTIE 

In dit onderdeel is een selectie van de aangedragen KPI’s gemaakt. Deze selectie wordt gedaan door te kijken of 
de KPI’s overeenkomen met de volgende criteria: scope van het onderzoek (1.5.1) strategie van de opdrachtgever 
(4.3.1) en motivatie voor KPI’s volgens respondenten (4.3.2.). De KPI moet hoe dan ook in de scope van het 

onderzoek liggen, betrekking hebben op de strategie van de opdrachtgever en voldoen aan een van de 

motiverende redenen van respondenten om KPI’s te kiezen.  
Operationele prestaties 

KPI In scope? Betrekking op strategie? Volgens motivatie 

respondenten? 

Doorlooptijd Ja Ja Ja 

Wachttijd Ja Ja Ja 

On-time performance Ja Ja Ja 

Tijd dat vracht bij 

expediteur staat 
voorafgaand levering 

Nee Ja Ja 

Informatie 

KPI In scope? Betrekking op strategie? Volgens motivatie 

respondenten? 

Correctheid van informatie Ja Ja Ja 

Op tijd informatie 

aanleveren 

Ja Ja Ja 

Trucking App 

KPI In scope? Betrekking op strategie? Volgens motivatie 

respondenten? 

On time performance Ja Ja Ja 

Op tijd vooraanmelden Ja Ja Ja 

No shows Ja Ja Ja 

Responstijd afhandelaar Ja Ja Ja 

Slots geweigerd Ja Ja Ja 

Dock paraatheid Ja Ja Ja 

Slot benutting Ja Ja Ja 

Truck informatie 

correctheid 

Ja Ja Ja 

Dekkingsgraad data  Ja  Ja Ja 

Tabel 12: Selectie van KPI’s  
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4.5.2 MEETBAARHEID 

Nu er een selectie is gemaakt uit de aangedragen KPI’s door deze naast de motivatie voor KPI’s door 
respondenten, de scope en de strategie van de opdrachtgever te houden is er van belang om te kijken welke 

KPI’s meetbaar zijn en op wat voor wijze. Per KPI is gekeken of de respondenten deze KPI’s zelf al meten, of er 
een overeenkomst is in wat er exact gemeten wordt, of er alternatieven zijn en wat voor acties er nodig zijn om 

deze KPI meetbaar te krijgen.  

 

Operationele prestaties 

KPI Meetbaar? Hoe? Wie? 

Wachttijd Deels eLink/GPS Vervoerders 

Doorlooptijd Deels eLink/GPS Vervoerders 

On-time performance Deels GPS Vervoerders en 
luchtvaartmaatschappijen 

Informatie 

KPI Meetbaar? Hoe? Wie? 

Correctheid van 
informatie 

Ja Systeem 
afhandelaren 

Afhandelaren 

Op tijd informatie 
aanleveren 

Nee Systeem 
afhandelaren 

Afhandelaren 

Trucking App 

KPI Meetbaar? Hoe? Wie? 

On time performance Nee 

 

Na introductie 
van Trucking App 

Gebruikers van Trucking App 

Op tijd vooraanmelden 

No shows 

Responstijd 
afhandelaar 

Slots geweigerd 

Dock paraatheid 

Slot benutting 

Truck informatie 
correctheid 

Dekkingsgraad data 

Tabel 13: Meetbaarheid van de KPI’s 

Zoals in tabel 13 te lezen valt zijn de KPI’s op het gebied van informatie de enige die direct meetbaar zijn met de 

huidige data die beschikbaar is. De KPI’s die betrekking hebben op operationele prestaties en Trucking App zijn 
momenteel niet of slechts deels meetbaar.  
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4.5.3 COMPLICATIES 

Alle KPI’s die onder operationele prestaties vallen zijn deels te meten zijn deels te meten. Dit ligt aan gebreken 

in de huidige systemen die gebruikt worden en aan de huidige werkwijzen.  

Doorlooptijd 

Om de doorlooptijd te meten wordt door de meeste partijen gebruik gemaakt van eLink in het geval van lokale 

leveringen Echter hebben meerdere partijen aangegeven dat de eLink data niet volledig is om de volgende 

redenen: 

1. De dekkingsgraad van eLink is waarschijnlijk te laag om harde conclusies te trekken uit de data. Bij 

Cargonaut wordt aangegeven dat de dekkingsgraad van eLink bij export zendingen schommelt tussen 

de 20 en 30%. Naast de lage dekkingsgraad kan gesteld worden dat RFS-truckers niet met eLink werken, 

dit komt door het feit dat RFS-truckers internationaal werken en eLink slechts gericht is op Schiphol. 

Aangezien er een verschil zit tussen de karakteristieken van RFS leveringen en lokale leveringen kunnen 

er mogelijk geen conclusies getrokken worden over de doorlooptijd van RFS trucks bij het aanleveren 

van exportvracht wanneer er naar eLink data gekeken wordt omdat dit  een vertekend beeld kan geven 
(Smit, 2019).   

2. De werkafspraken die afgesproken zijn om alle data uit de eLink meetpunten te halen zouden niet 

voldoende worden gehanteerd. Van der Wal (2019) van WFS gaf aan dat de poort bij Menzies en WFS 

(beide delen één voorterrein met gezamenlijke beveiliging en ingang) vaak om twee uur ’s middags open 
wordt gezet waardoor chauffeurs direct van het terrein af kunnen rijden, hierdoor mist het laatste 

meetpunt, Smit (2019) van Cargonaut bevestigt dit en gaf ook aan dat dit voor het inrijden van het 
terrein gebeurt. Daarnaast gaf Gavrilovic (2019) van Menzies aan dat een van de meetpunten bij 

Menzies slecht gehanteerd wordt, namelijk bij het dock waar de truck komt lossen. Medewerkers 

zouden hier de een extra handeling moeten verrichten om het meetpunt aan het dock te activeren, 

echter door het grote aantal flexwerkers, die soms een enkele keer per week komen werken, wordt dit 

niet altijd gehanteerd. Alleen de vaste medewerkers zouden deze extra handeling uitvoeren. Ook dit 

zorgt voor een zogenaamd gat in de datadekking.  

3. De derde complicatie die zich voordoet is dat het moment van meten start bij het vertrek bij een 

expediteur of vervoerder en het tweede meetpunt is bij de poort. Wat hier overgeslagen is, is de 

mogelijke wachttijd voor de poort van de afhandelaar. Echter kan er wel met een standaard reistijd 

per expediteur gewerkt worden waardoor de wachttijd voor de poort ook meetbaar is, een nadeel aan 

deze methode is dat dit slechts werkt wanneer er vracht bij één afhandelaar wordt gebracht, wanneer 

er combinaties gemaakt worden kan dit mogelijk niet objectief gemeten worden. 

4. In het geval van RFS wordt de doorlooptijd gemeten met het gebruik van de GPS systemen waar de 

trucks mee zijn uitgerust. Partijen geven aan dat dit een goede optie is, echter is het programmeren van 

de systemen soms een struikelblok. Zo stelt Pieters (2019) tijdens de feedbacksessie van RFS dat de tijd 

meten tussen de  individuele stations (poort, documentatie, dock) niet geheel mogelijk is. In sommige 

gevallen gaat een chauffeur rust maken naast een locatie waar gelost moet worden, het GPS systeem 

heeft geen koppeling met de tachograaf aan boord van de truck, waardoor in sommige gevallen er 

onjuiste wachttijd voor de poort van het losadres gemeten wordt (Pieters, Feedbacksessie RFS, 2019). 
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Wachttijd 

De KPI wachttijd is de meest ‘omstreden’ KPI die er is bij de aanlevering van exportvracht. Zo houden bijna alle 

vervoerders, maar ook afhandelaren er een eigen methode op na hoe ze wachttijd definiëren en bestaat er een 

spanningsveld tussen de vervoerder/expediteur en de afhandelaar/luchtvaartmaatschappij omdat in sommige 

gevallen claims worden neergelegd bij de /expediteur/afhandelaar/luchtvaartmaatschappij voor de gemaakte 
wachtkosten.  

Gavrilovic (2019) van afhandelaar Menzies claimt dat zij als afhandelaar geen zicht hebben op alles wat een 

chauffeur op het voorterrein doet. In sommige gevallen zou een chauffeur zich niet melden bij het vrachtkantoor 

en zijn (wettelijk verplichte) rust gaan maken. Om deze reden accepteren afhandelaren zoals Menzies niet alle 

vormen van wachttijd.   

Een andere complicatie is dat de eLink data die gebruikt wordt om de doorlooptijd van een truck op het terrein 

van een afhandelaar onvolledig is, door het missen van de wachttijd voor de poort en het niet opvolgen van 

werkafspraken voor het gebruik van eLink. Daar komt bij dat er geen gestandaardiseerde afspraak is over hoe 

lang het losproces mag duren mocht de data wel volledig zijn.  

De laatste complicatie die er bestaat bij het vaststellen van wachttijden als KPI zijn de contractuele relaties tussen 

de verschillende partijen onderling. In het geval van RFS zijn luchtvaartmaatschappijen zowel de klant van de 
truckers als van de afhandelaren. In het geval van lokale leveringen is de expediteur klant van zowel de trucker 

als de luchtvaartmaatschappij en is de luchtvaartmaatschappij klant van de afhandelaar. Bij lokale leveringen 

hebben afhandelaren dus geen contractuele relatie met de truckers en mist er vanaf de afhandelaar een 

stimulans om de wachttijden te verbeteren. 

On time performance 

In het geval van RFS valt de on-time performance te meten, de vervoerders rijden volgens schema en hebben 
afgesproken tijden en SLA’s met haar klanten. Echter, lokale leveringen zijn niet volgens een afgesproken tijd of 

schema. Deze leveringen moeten vooraf een afgesproken tijd (Latest Acceptance Time; LAT) bij de afhandelaar 

aangeleverd worden, afhankelijk van de overeenkomst met de luchtvaartmaatschappij. Voor DHL komen deze 

LAT’s over het algemeen neer op 3 uur voor het vertrekken van de vlucht, echter is dit alleen bij het versturen 
van een complete ULD (Carton, 2019). De afhandelaar WFS weerspreekt dit en heeft het over 10 uur voor het 

vertrekken van de vlucht, in het geval van een Boeing 747 ‘full freighter’. Daarnaast zijn er dan ook nog expres-

zendingen, veelal kleine pakketjes die 90 minuten voor het vertrek van een vlucht aangeleverd kunnen worden 
(Wal, 2019). Visser (2019) van Rhenus Logistics spreekt over het aanschaffen van een extra service bij een 

luchtvaartmaatschappij, waardoor er 3 uur voor vertrek van de vlucht vracht aangeleverd kan worden, wat van 

pas kan komen bij bijvoorbeeld farmaceutische zendingen. Visser stelde dan ook voor om te meten of de vracht 

binnen of buiten de gestelde LAT’s aangeleverd worden als on time performance voor lokale leveringen. 

Naar aanleiding van de interviews kan gesteld worden dat er veel verschillende afgesproken LAT’s zijn in het 

geval van lokale leveringen. Deze tijden zijn afhankelijk van de karakteristieken van het vliegtuig, zending, 
luchtvaartmaatschappij en er zit mogelijk ook nog een commercieel belang bij in het geval van het aanschaffen 

van bepaalde extra service om vracht later dan gebruikelijk aan te leveren.  

4.5.4 OPLOSSINGEN EN ALTERNATIEVEN 

Om te zorgen dat bepaalde KPI’s toch meetbaar worden, is er gezocht naar alternatieve meet methodieken.  

Doorlooptijd 

Er bestaan twee mogelijkheden om de doorlooptijd bij een afhandelaar alsnog te meten.  

De eerste methode gaat als volgt. Voor het aanleveren van exportvracht is het bij enkele afhandelaren mogelijk 

om de doorlooptijd toch te meten met het gebruik van eLink voor lokale leveringen. Om te zorgen dat de wachtrij 

voor de poort gemeten wordt kan er in overleg met andere partijen een standaard reistijd afgesproken worden 
die een expediteur of vervoerder aflegt onderweg naar de afhandelaar. De doorlooptijd wordt dan als volgt 

gemeten:  𝐷𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑 = (𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑟𝑒𝑘 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒𝑢𝑟 − 𝑎𝑓𝑔𝑒𝑠𝑝𝑟𝑜𝑘𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑)  + 𝑔𝑎𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑒+ 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡 𝑑𝑜𝑐𝑘 + 𝑑𝑜𝑐𝑘 𝑡𝑜𝑡 𝑢𝑖𝑡𝑟𝑖𝑗𝑑𝑒𝑛 𝑔𝑎𝑡𝑒 𝐷𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑 = 𝑤𝑎𝑐ℎ𝑡𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑜𝑟𝑡 + 𝑝𝑜𝑜𝑟𝑡 𝑡𝑜𝑡 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑒 + 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡 𝑑𝑜𝑐𝑘+ 𝑑𝑜𝑐𝑘 𝑡𝑜𝑡 𝑢𝑖𝑡𝑟𝑖𝑗𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑜𝑟𝑡 
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De tweede optie is om metingen uit te voeren met de GPS-systemen die vervoerders/expediteurs gebruiken in 

hun trucks of door derde partij in te huren die deze meting zou willen uitvoeren in opdracht van Schiphol. Op 

deze wijze zijn de gebreken die de huidige meet methode door middel van eLink vermeden en kan er op een 

eenduidige wijze gemeten worden voor zowel RFS-stromen als voor lokale stromen. Wanneer voor deze optie 

gekozen wordt zal er een bepaalde periode gekozen moeten worden over waar de meting uitgevoerd gaat 
worden en zal er een steekproef moeten volgen die een bepaald percentage lokale truckers volgt en een bepaald 

percentage RFS-truckers, afhankelijk van hoe de verhoudingen liggen. Mogelijk is dat met deze wijze van meten 

niet de individuele stations (poort, documentatie, dock) gemeten kunnen worden door de accuraatheid van de 

GPS systemen.  

Doorlooptijd – Analyse eLink data 

Naar aanleiding van de complicaties die genoemd zijn door verschillende respondenten bij het gebruiken van 
eLink data is er een analyse van de data gehouden om te controleren of deze uitspraken kloppen. De 

geanalyseerde eLink data was een greep uit de aanleveringen gemaakt in 2017. De totale databron bestond uit 

103119 dataregels. Iedere regel bevat een hoop informatie zoals; tripnummer, tijdstip, expediteur, trucker, 

afhandelaar, kentekenplaat en verschillende timestamps; moment van plannen, aangekondigd, aankomst poort 

afhandelaar, documentatie, dock, gelost, uitrijden poort.  

Respondenten noemden de volgende complicaties over de kwaliteit van de data; meetpunten zoals dock, gelost 
en uitrijden poort worden niet goed geregistreerd waardoor de kwaliteit van de data niet voldoende is. In de 

databron zouden deze complicaties te zien moeten zijn als lege velden, om deze reden is een analyse uitgevoerd 

om te kijken welk percentage van de regels lege velden bevatten. Wanneer een zending gecanceld is zijn er ook 

witte velden, deze worden van het totale percentage afgehaald.  

 
Tabel 14: eLink data analyse 

 

Wanneer er naar de uitkomsten van de analyse gekeken wordt kan gesteld worden dat de door respondenten 

genoemde complicaties over de datakwaliteit deels juist zijn. Slechts bij WFS zou het eventueel mogelijk zijn om 

het moment van aandocken te meten met eLink, in 50% van de gevallen is deze data beschikbaar, bij Menzies en 

KLM is slechts in 20% van de gevallen deze data aanwezig en bij Swissport wordt dit meetpunt helemaal niet 

bijgehouden.  

 

Bij Swissport is in 87,09% van de gevallen er geen timestamp bij de aankomst aan de poort, dit komt door het 
eKiosk principe wat Swissport aanhoudt, dit meetpunt bij ligt bij Swissport bij de documentatie. Opvallen is dat 

bij Swissport alle ended timestamps, die gemaakt worden bij het uitrijden van de poort om 04:00 zijn. Bij navraag 

Fysiek eLink Aantal lege regels Totaal Ontbreekt Zonder cancelled Procent gecancelled Opmerkingen

Aankomst poort At handler 5385 17949 30,00% 21,27% 8,73%

Documentatie At servicedesk 4601 17949 25,63% 16,90%

Dock Discharged 15915 17949 88,67% 79,94%

Uitrijden poort Ended 2078 17949 11,58% 2,85%

Fysiek eLink Aantal lege regels Totaal Ontbreekt Zonder cancelled Procent gecancelled Opmerkingen

Aankomst poort At handler 19071 19176 99,45% 87,09% 12,36%

Documentatie At servicedesk 10226 19176 53,33% 40,97%

Dock Discharged 19176 0,00% 0,00%

Uitrijden poort Ended 3702 19176 19,31% 6,95%

Fysiek eLink Aantal lege regels Totaal Ontbreekt Zonder cancelled Procent gecancelled Opmerkingen

Aankomst poort At handler 13875 27043 51,31% 42,12% 9,19%

Documentatie At servicedesk 15715 27043 58,11% 48,92%

Dock Discharged 24173 27043 89,39% 80,20%

Uitrijden poort Ended 3287 27043 12,15% 2,97%

Fysiek eLink Aantal lege regels Totaal Ontbreekt Zonder cancelled Procent gecancelled Opmerkingen

Aankomst poort At handler 5439 14751 36,87% 28,97% 7,90%

Documentatie At servicedesk 6153 14751 41,71% 33,81%

Dock Discharged 8537 14751 57,87% 49,98%

Uitrijden poort Ended 1632 14751 11,06% 3,17%

Menzies (17949 van 103119 records)

Mogelijk 

bruikbare data 

zonder moment 

van docken

Alle 'Ended' 

timestamps 

zijn om 04:00. 

Swissport (19176 van 103119 records)

KLM (27043 van 103119 records)

Groot deel 

ontbreekt, 

echter mogelijk 

bruikbaar

WFS (14751 van 103119 records)

Mogelijk 

bruikbare 

data
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tijdens de feedbacksessie bleek dit om een schoonmaakactie van het systeem te gaan, tegenwoordig worden 

deze momenten wel geregistreerd (Giling , Visser, Middelkoop, & Nagel, 2019). 

 

Bij KLM ontbreken de timestamps bij het inrijden poort en documentatie respectievelijk 42,12% en 48,92% van 

het totaal aantal zendingen. Wat hier opvallend is, is dat wanneer het inrijden poort moment mist, de timestamp 
documentatie aanwezig is en andersom ook. Dit komt overeen met de splitsing in de processen die te zien valt 

in bijlage 1, waar bepaalde trucks direct door mogen rijden naar de documentatiebalie.  

 

Concluderend kan gesteld worden dat de eLink data deels bruikbaar is om de doorlooptijd te meten, wanneer er 

rekening wordt gehouden met het feit dat er een bepaald percentage van de data weggelaten dient te worden 

en dat het moment van docken in meerdere gevallen niet meetbaar is. Gekeken naar de uitspraak dat de 

slagboom bij de poort om uit te rijden open wordt gezet op het moment van drukte, kan gesteld worden dat dit 
niet in de eLink data te zien is. Er is geen significant verschil te zien in het aantal lege velden bij het uitrijden van 

de poort op de vrijdagmiddag (piekmoment van export aanleveringen) vergeleken met andere momenten van 

de week. 

 

Wachttijd 

Momenteel kan niet over alle partijen gesteld worden dat de wachttijden gemiddeld een aantal uur bedragen 
door de eerder genoemde complicaties. Om de KPI wachttijd alsnog te meten zal er een standaard lostijd 

afgesproken dienen te worden met de afhandelaar/luchtvaartmaatschappij voor iedere partij. Wanneer deze 

standaard lostijd afgesproken is zal ook de doorlooptijd gemeten moeten worden, pas dan kan er op een eerlijke 

wijze over wachttijden gesproken worden op de volgende wijze:  

 𝑊𝑎𝑐ℎ𝑡𝑡𝑖𝑗𝑑 = 𝐷𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑 − 𝐴𝑓𝑔𝑒𝑠𝑝𝑟𝑜𝑘𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑 

 

Pieters (2019) sprak tijdens het interview over een softwarepakket waar Jan de Rijk Logistics momenteel mee 

bezig is, genaamd Route42. Route42 stelt transporteurs in staat om een GPS locatie van haar klanten te uploaden, 

de software berekend op deze manier automatisch wat de wachttijden op verschillende locaties zijn en geeft 

waarschuwingen wanneer de wachttijden de norm overschrijden (Route42, 2019). 

Op tijd informatie aanleveren 

Gedurende de feedbacksessie voor lokale leveringen op Schiphol werd het idee geopperd om het op tijd 

aanleveren van informatie mee te nemen in het KPI framework. Tijdens de feedbacksessie kwam aan het licht 

dat er nog geen harde targets zijn voor deze KPI, ideeën waren om hier een target van 2 uur aan te stellen. Echter 

ontbreekt het aan de registratie van het op tijd informatie aanleveren waardoor deze KPI momenteel 
onmeetbaar is. Om deze KPI toch te meten moeten hier harde afspraken over gemaakt worden en is een 

registratie hiervan vereist. (Giling , Visser, Middelkoop, & Nagel, 2019).  

Trucking App 

Omdat de Trucking App nog in ontwikkeling is zal er rekening moeten worden gehouden met de wensen van de 

respondenten over de metingen die ze willen verrichten wanneer chauffeurs komen lossen met behulp van een 

vooraanmeldsysteem zoals de Trucking App. De Trucking App zal om aan de wensen van de respondenten te 
moeten voldoen een aantal functionaliteiten moeten hebben. De volgende KPI’s zijn opgesteld aan de hand van 

de interviews die gehouden zijn met respondenten en door middel van desk research naar 

vooraanmeldsystemen:  
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KPI Data benodigd uit Trucking App 

On time 

performance 

- Aankomsttijd van een truck bij een afhandelaar 

- Verwachtte aankomsttijd (slottijd)  
- Afgesproken marge (bijv. max 15 minuten te vroeg/te laat) 

Op tijd 

vooraanmelden 

- Slotreservering 

- Tijd van reserveren slot 
- Aankomsttijd van een truck bij een afhandelaar 

- Afgesproken norm (bijv. 4 uur voor aankomst vooraanmelden) 

No shows - Verwachtte aankomsttijd (slottijd) 
- Afgesproken deadline van aankomst (bijv. 1 uur na verstrijken slottijd is een 

‘no show’ 

Responstijd 
afhandelaar 

- Slotreservering 
- Tijd van reservering slot 

- Respons 
- Tijd van respons 

- Afgesproken norm (bijv. 15 minuten tijd om te reageren op een 
vooraanmelding) 

Slots 

geweigerd 

- Slotreservering 

- Aantal geaccepteerde slots 
- Aantal geweigerde slots 

- Eventueel reden van weigering 

Dock 
paraatheid 

- Slotreservering 
- Tijd begin lossen 

- Tijd eind lossen 
- 2e slotreservering 

Slot benutting - Slotreservering 
- Tijd begin lossen 
- Tijd eind lossen 

Truck 
informatie 
correctheid 

- Vrachtinformatie 
- Truckinformatie 
- Chauffeursinformatie 

Dekkingsgraad 
data 

- Vrachtinformatie 
- Aantal leveringen 

Tabel 15: Data benodigd uit Trucking App  
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5. DISCUSSIE 

In dit hoofdstuk worden de eindresultaten van dit onderzoek besproken. Er zal gekeken worden naar wat de 

verwachtingen waren voordat het onderzoek begon en wat de werkelijkheid hiervan was. Daarnaast worden de 

beperkingen van het onderzoek besproken samen met de gevolgen hiervan.  

De luchtvrachtwereld is complex, met veel verschillende, concurrerende bedrijven die ieder hun processen 

anders inrichten en eigen maar ook gezamenlijke verbeterprojecten hebben om de processen beter te laten 
verlopen. Het bekend raken met alle processen, termen en projecten was lastig en tijdrovend. Er is tijd verloren 

gegaan door literatuuronderzoek te doen naar uiteindelijk, irrelevante bronnen en nog steeds zijn de verschillen 

tussen bepaalde (elektronische) luchtvracht-documenten moeilijk te benoemen.  

Omdat het stagebedrijf een branchevereniging betreft, valt of staat het onderzoek bij de medewerking van haar 

leden. Deze medewerking liep aan het begin van het onderzoek een stuk gemakkelijker dan verwacht, bedrijven 

stonden open voor interviews en waren niet moeilijk omtrent het delen van data en informatie. Naar verloop 
van tijd werd deze medewerking minder, weinig bedrijven hadden de tijd om mails met extra vragen te 

beantwoorden en uiteindelijk heeft een van de vijf afhandelaren niet meegewerkt met het onderzoek. De 

gevolgen hiervan zijn dat niet alle afhandelaren op Schiphol meegenomen zijn, wat het onderzoek minder 

representatief maakt voor de hele luchtvrachtindustrie op Schiphol. Daarnaast is omdat (bijna) alle bedrijven 

maar één keer geïnterviewd zijn de methode van onderzoek aangepast, omdat deze uitging van het meerdere 

keren interviewen van bepaalde partijen.  

Voorafgaand het onderzoek werd gedacht dat de processen bij de verschillende bedrijven in grote mate gelijk 

zouden liggen, dit bleek onjuist. Door deze aanname is in het literatuuronderzoek veel aandacht geschonken aan 

Cargo iQ (H2.2.2), waar de processen door de gehele keten vooraf gedefinieerd waren. Uiteindelijk bleek dat dit 

slechts in beperkte mate het geval was waardoor er veel tijd is gestoken in het vastleggen van de processen per 

bedrijf.  

In hoofdstuk 4.3.3 spraken respondenten over zaken zoals dataveiligheid, gezamenlijke inzet, 

databetrouwbaarheid en privacy. Deze punten zijn zeker van belang, echter zijn het geen punten die 

meegenomen zijn tijdens het onderzoek omdat deze punten slechts in de uitvoering van de nulmeting 

meegenomen kunnen worden. Gezien het feit dat de nulmeting niet in scope van het onderzoek ligt, zijn deze 

punten niet meegenomen. Het genoemde punt datakwaliteit is wel meegenomen, onder datakwaliteit werd 

verstaan dat iedereen hetzelfde meet, door het houden van feedbacksessies hebben meerdere partijen de 

gelegenheid gekregen om overeenstemming te vinden over de definities van KPI’s en de wijze van meten.  

Een ander punt is dat de introductie van de Trucking App langer op zich liet wachten dan verwacht. Aan het begin 

van de stageperiode was de gedachte dat deze app in de loop van de stageperiode in ontwikkeling gebracht zou 

worden, echter is deze ontwikkeling op het moment van schrijven nog niet gestart. Gevolg hiervan is dat niet 

duidelijk is of alle KPI’s die respondenten aangaven met gebruik de Trucking App ook daadwerkelijk gemeten 

kunnen gaan worden in de toekomstige situatie.  

Aanvankelijk werd ook gedacht dat het op één lijn brengen van verschillende partijen over de definities van KPI’s 
de moeilijkste taak zou gaan worden, deze verwachting bleek niet geheel onjuist, de meeste partijen willen wel 

dezelfde KPI’s meten, maar toch net op een andere manier. Echter is er nu wel een eenduidige manier van meten 

afgesproken met verschillende partijen voor het moment dat er een meting vanuit Schiphol Group plaatsvindt.  

Gezien de relatief grote mate van overeenkomsten tussen de antwoorden van respondenten kan gesteld worden 

dat de antwoorden voor aan aantal groepen respondenten representatief zijn. Zo zijn vier van de vijf 

afhandelaars gesproken en waren de antwoorden in redelijke wijze gelijk aan elkaar. Ook bij de groep truckers 
kwamen de antwoorden in veel gevallen overeen. Slechts bij de expediteurs kan, mede door het groot aantal 

expediteurs dat actief is op Schiphol gesteld worden dat de antwoorden misschien niet representatief zijn voor 

de hele groep. Door literatuuronderzoek te combineren met interviews en de uiteindelijke feedbacksessie kan 

gesteld worden dat het in hoofdstuk 3.2 genoemde begrip triangulatie in zekere mate is toegepast. Zo is de 

informatie uit de literatuur gecontroleerd bij de verschillende partijen en zijn de uitkomsten van het onderzoek 

nog een keer achteraf bekeken door een selecte groep bedrijven ter controle.  
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk zal antwoord gegeven worden op de hoofdvraag van het onderzoek. De hoofdvraag luidt: ‘Hoe 
kan er een framework ontwikkeld worden voor de projectgroep Landside Pickup & Delivery dat de prestaties van 

de landzijdige exportvracht keten inzichtelijk maakt?’ 

Als antwoord op de eerste deelvraag ‘Hoe ziet het huidige en toekomstige landzijdige aanleverproces van 

exportvracht op Schiphol eruit?’: De aanlevering van exportvracht op Schiphol kan op drie verschillende wijzen 
gebeuren. Via een directe levering van verlader naar de afhandelaar op Schiphol, die de vracht in ontvangst 

neemt namens de luchtvaartmaatschappij. Andere opties zijn lokale leveringen, van lokale expediteurs rondom 

Schiphol naar de afhandelaar of middels Road Feeder Services (RFS) in opdracht van de luchtvaartmaatschappij 

onder een vluchtnummer. Iedere soort aanlevering heeft verschillende karakteristieken, ook de inrichting van 

het voorterrein van de afhandelaar en het gebruik van eLink heeft invloed op de processen die gevolgd worden. 

Projectgroep Landside Pick-up & Delivery van Schiphol Cargo is momenteel bezig de Trucking App aan te 

schaffen, waar het mogelijk mee wordt om een slotreservering te maken bij afhandelaren om de 
wachttijdproblematiek bij de afhandelaar te verminderen. 

Wanneer de respondenten voor de tweede deelvraag werd gevraagd welke prestaties zij momenteel meten, gaf 

een meerderheid van de respondenten aan dat ze wachturen meten als KPI. Echter gaven respondenten wel vier 

verschillende definities van de KPI wachttijd. De rest van de KPI’s zijn veelal gericht op de doorlooptijden op het 

terrein van de afhandelaar, echter zijn hier ook weer meerdere definities voor en ontbreekt er een mate van 

standaardisering. KLM Cargo en de RFS-truckers die in opdracht van KLM Cargo rijden meten KPI’s die gericht zijn 
op de on time performance van de truckers bij het transporteren van de vracht van verschillende locaties in 

Europa naar Schiphol.  

Om deelvraag 3 te beantwoorden is gevraagd naar wat respondenten hun motivatie is voor het kiezen van KPI’s 
kwamen de aspecten kosten, service en planbaarheid naar voren. Volgens dezelfde respondenten zal er gekeken 

moeten worden naar de volgende eigenschappen van het KPI framework om goed te kunnen laten werken: 

gezamenlijke inzet, realistische en beïnvloedbare KPI’s, onderscheid tussen RFS en lokale leveringen, 
dataveiligheid, databetrouwbaarheid, datakwaliteit en privacy. 

De vierde deelvraag had betrekking op welke KPI’s verschillende bedrijven relevant vinden om gezamenlijk te 
meten. Wanneer deze KPI’s in categorieën gedeeld worden, komen de volgende drie categorieën tot stand: 

operationele prestaties, informatie en Trucking App. Een overgroot deel van de respondenten wilt de 

doorlooptijden en wachttijden op een eenduidige wijze meten. Daarnaast zijn voornamelijk afhandelaren 

geïnteresseerd in de correctheid van informatie die aangeleverd wordt en het op tijd aanleveren van informatie. 
Voor het gebruik van de Trucking App zijn in totaal acht KPI’s aangedragen waaronder het percentage no shows, 
slots geweigerd en op tijd vooraanmelden. 

In de laatste deelvraag werd gevraagd hoe de relevante KPI’s gemeten kunnen worden. Eerst is aan de hand van 
de eerder aangedragen criteria en strategie gekeken welke KPI’s relevant zijn. Vervolgens is naar de 
meetbaarheid van de KPI’s gekeken. Eén van de aangedragen KPI’s ‘Tijd dat vracht bij expediteur staat 
voorafgaand levering’ bleek buiten de scope van het onderzoek te vallen. De KPI’s onder de categorie 
operationele prestaties bleken allemaal deels te meten; om de doorlooptijd te meten is tijdens de feedbacksessie 

met meerdere partijen afgesproken dat de gebreken van eLink over het hoofd worden gezien en dat deze 

gemeten gaat worden middels een combinatie van eLink en GPS, om ook de wachttijd voor de poort te meten 

(Giling , Visser, Middelkoop, & Nagel, 2019). De KPI wachttijd zou meetbaar zijn wanneer er een afspraak gemaakt 

wordt over een standaardtijd voor het gehele laadproces, echter is dit onderwerp nog te gevoelig voor 

verschillende partijen omdat wachttijd onderhevig is aan claims voor verloren uren. De KPI on time performance 

is slechts meetbaar in het geval van RFS, omdat hier veelal volgens vaste schema’s getransporteerd wordt. 
Correctheid van informatie blijkt wel meetbaar, mits er inzage wordt gegeven in de gegevens van de 
afhandelaren, de KPI op tijd informatie aanleveren blijkt niet meetbaar omdat hier geen harde gegevens over 

aanwezig zijn en de registratie hiervan ontbreekt.  

Om antwoord te geven op de hoofdvraag; het KPI framework is ingericht met de meetbare KPI’s doorlooptijd, on 
time performance (in het geval van RFS) en correctheid van informatie. De gegevens van de doorlooptijd zullen 

verzameld worden door het gebruik van een combinatie van eLink en GPS, de on time performance is berekend 

door de gegevens van verschillende vervoerders te combineren en de correctheid van informatiegegevens zullen 
van de afhandelaren moeten komen. Door naar de antwoorden van de respondenten te kijken wordt duidelijk 

dat er een onderscheid gemaakt moeten worden in het KPI framework tussen RFS en lokale leveringen. Zo ziet 
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het KPI framework voor RFS-truckers voor de nulmeting eruit zoals afbeelding 14, in het geval van lokale 

leveringen zal de KPI on time performance niet gemeten worden.  

 
Afbeelding 14: KPI Framework huidige situatie (fictieve cijfers ter illustratie) 

De Trucking App blijkt een stap in de goede richting voor het verminderen van de wachturen voor 

truckers op de luchthaven. Gebruikers van een vergelijkbaar slot boekingssysteem op de luchthaven van 

Brussel ervaren de tijd-/kostenvoordelen al sinds de lancering van de applicatie in begin 2018. De 

applicatie die in Brussel gebruikt wordt blijkt door slecht gebruik niet op volle efficiëntie te werken 

(Aircargoworld, 2019). Om deze reden wordt er aangeraden om heldere afspraken te maken omtrent 

het gebruik van de app met indien mogelijk een (straf)punten systeem bij het gebruik van de applicatie. 

Bij de interviews is gebleken dat veel stakeholders op Schiphol zich bewust zijn van de nadelen bij 
misbruik van de app, mede om deze reden zijn al meerdere Trucking App KPI’s genoemd die zich 
focussen op goed gebruik van de app. Wanneer de Trucking App in gebruik genomen gaat worden 

kunnen er nog acht nieuwe KPI’s gemeten worden, die veelal betrekking hebben op goed gebruik van 

de applicatie. Het KPI framework zou er zoals afbeelding 15 uit komen te zien voor zowel lokale 

leveringen als leveringen middels RFS. 

 
Afbeelding 15: KPI Framework toekomstige situatie (fictieve cijfers ter illustratie) 

Gezien het feit dat de Trucking App nog niet geïntroduceerd is en op het moment van schrijven de nulmeting nog 

niet uitgevoerd is wordt aanbevolen om de nulmeting zo spoedig mogelijk uit te voeren in een bepaalde periode. 

Vervolgens is het raadzaam om na de introductie van de Trucking App weer een meting uit te voeren in dezelfde 

periode, of een vergelijkbare periode (rekening houdend met internationale feestdagen en andere externe 
invloeden) om de verschillen in prestaties te zien bij de aanlevering van exportvracht op Schiphol. Deze 

verschillen in prestaties zouden een onderwerp voor vervolgonderzoek kunnen zijn. Zo zou er vervolgonderzoek 

gedaan kunnen worden naar de invloed van de Trucking App op de prestaties, en hoe deze nog geoptimaliseerd 

kan worden. Voor dit vervolgonderzoek wordt tevens aangeraden om meer partijen bij het onderzoek te 

betrekken, voornamelijk de afhandelaar dnata. Wanneer dnata meewerkt met het onderzoek betekent dit dat 

alle afhandelaren meedoen en dat alle exportstormen gedekt zijn.  

Het wordt aanbevolen om het KPI framework verder te ontwikkelen door meer partijen te betrekken bij 

periodieke metingen. Het KPI framework zou naar voorbeeld van de Barge Performance Monitor (hoofdstuk 

2.3.1) van het Havenbedrijf Rotterdam uitgewerkt kunnen worden en op deze wijze gepresenteerd aan de 

buitenwereld om Schiphol te promoten en om partijen te motiveren de eigen prestaties te verbeteren.  

Voor de ontwikkeling van de Trucking App wordt aanbevolen om functionaliteiten in de app te integreren die het 

mogelijk maken om  data zoals beschreven staat in tabel 15 in het systeem te kunnen invoeren. Wanneer deze 
data centraal beschikbaar is, wordt het mogelijk om de door respondenten aangegeven Trucking App KPI’s te 
meten. Deze KPI’s zullen goed gebruik van het slotreserveringssysteem stimuleren en helpen mee aan het 

optimaliseren van de applicatie.  

KPI Unit Target Actual Last week Last year

On time arrival % 80% 75% 82% 73%

KPI Unit Target Actual Last week Last year

Handling time Min 50 56 57 57

     Before gate Min 5 7 8 9

     Gate - Documentation Min 10 8 5 8

     Documentation - Dock Min 5 6 6 4

     Dock - Exit gate Min 30 35 38 36

OPERATIONAL PERFORMANCE

ROAD TRANSPORTATION

GROUND HANDLER

KPI Unit Target Actual Last week Last year KPI Unit Target Actual Last week Last year KPI Unit Target Actual Last week Last year

On time arrival % 80% 75% 82% 73% Op tijd informatie aanleveren % Op tijd vooraanmelden %

Dekkingsgraad data % 80% 75% 82% 73% Slots gecancelt %

KPI Unit Target Actual Last week Last year Correctheid van informatie % No shows %

Doorlooptijd Min 50 54 62 62      Actual weight %

     Voor poort Min 5 7 13 14      Type %

     Poort - documentatie Min 10 8 5 8      SPH % KPI Unit Target Actual Last week Last year

     Documentatie - dock Min 5 6 6 4 Truck informatie correctheid % Op tijd reageren %

     Dock - uitrijden poort Min 30 35 38 36      Kentekenplaat % Slots geweigerd %

Dock beschikbaarheid %      Soort truck % Slot benutting %

     Chauffeur % Slots beschikbaar #

Afhandelaar

Operationele prestaties Informatie TRUCKING APP

Vervoerder Vervoerder Vervoerder

Afhandelaar
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BIJLAGE 1. ONDERZOEKSPLANNING 

In de onderstaande tabel valt af te lezen welke partijen op welk moment zijn geïnterviewd, wat er met de 

interviewresultaten is gebeurd en hoe de onderzoeksresultaten tot stand zijn gekomen.  

 

Stap 1: Data verzamelen (Define) 

Datum Geïnterviewde Bedrijf Soort bedrijf 

Meerdere Jeroen Hagens Schiphol Group Luchthavenexploitant 

07-02-2019 Stephan Pieters Jan de Rijk Logistics Trucker (RFS) 

11-02-2019 Simon Spoor KLM Cargo Luchtvaartmaatschappij/ 

Afhandelaar 

11-02-2019 Richard Visser Rhenus Logistics Expediteur 

13-02-2019 Rob Middelkoop D.J. Middelkoop & Zn.  Trucker (Lokaal) 

14-02-2019 Laci Gavrilovic Menzies Aviation Afhandelaar 

15-02-2019 Thierry Huizing Swissport Cargo Services Afhandelaar 

12-03-2019 Danny Arendse Fast Forward Freight Expediteur 

14-03-2019 Frans Carton DHL Global Forwarding Expediteur 

27-03-2019 Joao Ribeiro Georgi Transporte Trucker (RFS) 

08-04-2019 Ron van der Wal Worldwide Flight Services  Afhandelaar 

24-04-2019 Mark Smit Cargonaut ICT dienstverlener 

Stap 2: Data verwerken (Measure) 

Activiteit Resultaat 

Interviews uittypen Getranscribeerde interviews 

Bevindingen uit interviews categoriseren Antwoorden uit interviews overzichtelijk per deelvraag in 
categorieën gezet 

Stap 3: Data interpreteren en analyseren (Analyse) 

Activiteit Resultaat 

KPI framework opstellen aan de hand van 

informatie uit de interviews  

Concept KPI framework  

Concept KPI framework verifiëren tijdens 

feedbacksessies.  

Geverifieerd KPI framework waar de meetbaarheid en 

definities van besproken zijn.  

 

 

  



 

52 
 

BIJLAGE 2. PROCESSEN ALLE GEÏNTERVIEWDE AFHANDELAREN SCHIPHOL 

Aankomst poort

DocumentatieScan ACN pas  

Dock toegewezen Uitrijden poortID controle

Levering middels 

eLink?

Ja

Nee Documentatie Veiligheidschecks

Dock toegewezen

Lossen

Lossen Uitrijden poort 

Aankomst poort

Scan ACN pas  

ID controle

Levering middels 

eLink?

Ja

Nee

Aanmelden kiosk

RFS zending?

Nee

Documentatie Veiligheidschecks Dock toegewezen Lossen Uitrijden poort

Aanmelden kiosk Vracht in orde? Documentatie

Nee

Veiligheidschecks Dock toegewezen

Ja

Dock toegewezen Lossen

Lossen

Uitrijden poort

Uitrijden poort

ID controleJa

Aankomst poort

Dock toegewezen Uitrijden poort

Registreren bij 
beveiliging en 
bezoekerspas 

aanvragen

Levering middels 

eLink?

Ja

Nee Documentatie Veiligheidschecks

Dock toegewezen

Lossen

Lossen Uitrijden poort Scan ACN pas  

Controle ID en 
bezoekerspas

Doorrijden poort

Doorrijden poort

Doorrijden poort

Doorrijden poort

Doorrijden poort

Doorrijden poort

Doorrijden poort

KLM Cargo

Swissport

Menzies/WFS

 
 

BIJLAGE 3. ALLE GENOEMDE KPI’S DOOR RESPONDENTEN 

Expediteurs  

Bedrijf KPI Definitie 

Rhenus Logistics Wachturen Geen definitie gegeven 

Fast Forward 

Freight 

Wachturen De gehele procesduur van de afhandelaar, vanaf 

wachttijd voor de poort bij een afhandelaar tot en met 

het moment dat de chauffeur uit de poort rijdt.  

Notification of Arrival 

(NOA) 

Het moment dat de vracht klaar staat om af te halen bij 

de afhandelaar (import).  

Aanleverconditie Percentage van vracht dat op een juiste manier wordt 

aangeleverd bij de afhandelaar. 

Juridisch belang Geen definitie gegeven. 

Digitaal proces Het aantal middels eLink aangeleverde zendingen. 

DHL Global 

Forwarding 

Wachturen Doorlooptijd van het gehele proces voor DHL. Vertrek van 

chauffeur bij DHL tot aan terugkomst bij DHL.  

Aantal gereden ritten Aantal uitgevoerde ritten per dag. 

 

Truckers  

Bedrijf KPI Definitie 

Jan de Rijk Logistics Arrival Tijd van arriveren (tegenover verwachte tijd van arriveren) 

Departure Tijd van vertrek (tegenover verwachte tijd van vertrekken) 

Reporting Tijd van ergens aanmelden (tegenover verwachte tijd van 

vertrekken) 

Wachturen Laadproces mag X-aantal uren duren, wanneer het proces 

langer duurt, is de tijd minus de tijd van het laadproces 

wachttijd.  
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D.J. Middelkoop & 

Zn. Nieuw-Vennep  

Aansluiten in 

wachtrij 

Het moment dat een chauffeur aansluit in de wachtrij bij een 

afhandelaar. 

Aankomst poort Het moment dat een chauffeur bij de poort van de 
afhandelaar aankomt en de ACN pas scant. 

Begin lossen Het moment dat de chauffeur aangedockt staat bij een 

afhandelaar en het laadproces begint.   

Wachturen Geen definitie gegeven. 

Eind lossen Losproces is afgelopen, truck kan vertrekken.  

Georgi Transporte On time 

performance 

Percentage op tijd aangeleverde zendingen bij een 

afhandelaar. 

Wachturen Geen definitie gegeven. 

 

Afhandelaren 

Bedrijf KPI Definitie 

KLM Cargo Arrival Tijd van arriveren (tegenover verwachte tijd van 
arriveren) 

Departure Tijd van vertrek (tegenover verwachte tijd van 
vertrekken) 

Reporting Tijd van ergens aanmelden (tegenover verwachte tijd 
van vertrekken) 

Menzies Inrijden poort tot 

vrachtkantoor 

Verschil in tijd tussen het scannen van de ACN pas bij 

het inrijden van de poort tot het scannen van de pas bij 
het vrachtkantoor.  

Vrachtkantoor tot 
voorman 

Verschil in tijd tussen het scannen van de ACN pas op 
het vrachtkantoor en het scannen van de pas op het 
kantoor van de voorman. 

Voorman tot begin 
laden/lossen  

Verschil in tijd tussen het scannen van de ACN pas op 
het kantoor van de voorman en het scannen van de 
pas aan het dock. 

Begin laden/lossen tot 
uitrijden poort 

Verschil in tijd tussen het scannen van de ACN pas aan 
het dock en het scannen van de pas bij het verlaten 
van het terrein van de afhandelaar.  

Swissport Poort in tot kiosk Het verschil in tijd tussen het scannen van de ACN pas 
bij de poort en het scannen van de ACN pas bij de 

kiosk.  

Kiosk tot loodsbalie Het verschil in tijd tussen het scannen van de ACN pas 
bij de kiosk en het scannen van de ACN pas bij de 

loodsbalie. 

Loodsbalie tot gereed 
laden 

Het verschil in tijd tussen het scannen van de ACN pas 
bij de loodsbalie en het scannen van de ACN nadat een 

truck gereed is met laden (import). 

Loodsbalie tot gereed 

lossen 

Het verschil in tijd tussen het scannen van de ACN pas 

bij de loodsbalie en het scannen van de ACN nadat een 
truck gereed is met lossen (export, wordt nog 
geïmplementeerd). 
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Loodsbalie tot poort uit Het verschil in tijd tussen het scannen van de ACN pas 

bij de loodsbalie en het scannen van de ACN pas bij het 
uitrijden van het terrein van de afhandelaar. 

Gate in till gate out Het verschil in tijd tussen het scannen van de pas bij 

het inrijden van het terrein van de afhandelaar en het 
uitrijden van het terrein van de afhandelaar. 

WFS Inrijden poort tot 
vrachtkantoor 

Verschil in tijd tussen het scannen van de ACN pas bij 
het inrijden van de poort tot het scannen van de pas bij 
het vrachtkantoor. 

Vrachtkantoor tot 
uitrijden poort 

Verschil in tijd tussen het scannen van de ACN pas op 
het vrachtkantoor en het scannen van de pas bij het 
uitrijden van het terrein van WFS. 

Gereedmaken 
importvracht 

De tijdsduur voor het gereedmaken van importvracht. 

 

Tijd dat vracht in loods 

staat 

De tijd dat een vracht in de loods staat tot dat het 

opgehaald wordt. 

 

BIJLAGE 4. KPI DRIVERS, EIGENSCHAPPEN EN RANDVOORWAARDEN 

Stephan Pieters – Jan de Rijk 

Drivers huidige KPI’s 

‘’Departure en Arrival dat wordt gewoon door klanten gevraagd en wachturen dat is voor ons interessant, of 
tenminste, ten eerste willen we weten hoelang we ergens staan te wachten, bij welke locatie bijvoorbeeld, dat 

is voor ons handig om beter mee te plannen en daarnaast kunnen wij die chargen, dus die zijn gewoon 

belangrijk, als wij te lang moeten wachten dan kunnen we daar iets tegenover stellen.’’ 

Departure en Arrival op klantaanvraag – Service 

Wachturen – Kosten 

 

Drivers voor framework aanlevering exportvracht  

‘’Ik denk dat kosten überhaupt een van de belangrijkste drivers is, want als alle partijen, als wij meer moeten 

wachten en onze resources slechter kunnen benutten, dan zal dat altijd terugkomen in de prijs, dus voor alle 

partijen is het voordeliger om een efficiënte supply chain te hebben omdat alles wat al het extra werk is gewoon 

ja, eigenlijk gewoon zonde van het geld en van de tijd. Wij zouden auto’s theoretisch gezien beter kunnen 
inzetten als we nooit ergens hoefden te wachten.’’ 

Resources beter benutten – Kosten 

Criteria en randvoorwaarden voor framework aanlevering exportvracht  

‘‘Hoe ga je met datakwaliteit om. Hoe bepaal je welke data correct is, dat is iets heel belangrijk is. Dat is als ik 

performance meetings met klanten heb, dan komt dat altijd terug, welke data is goed, en waarom is die goed 

en waarom is die niet goed. Dus dat is iets heel belangrijks, dat je gezamenlijk afspreekt welke data waar is. En 

dan moet je ook alle andere data buiten beschouwing laten, dan moet je niet zeggen, ik heb hier data en die is 

beter. Dan moet je dus met zijn allen afspreken dit is hoe we het gaan meten en dit is dus ook de data waarop 

we KPI’s gaan afspreken. ‘’ 

 

‘’Ja eigenlijk als ik het heel simpel bekijk dan niet, maar ik denk dat het belangrijkste is dat als je KPI’s gaat 

meten, dat ja de KPI moet gewoon kloppen, de data moet kloppen, of je moet gewoon zeggen dat dat de 

geldende data is. En dat is zeg maar gewoon een randvoorwaarde die je gewoon moet hebben, vind ik.’’ 
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‘’Ja dat denk ik wel, want kijk zeker als je kijkt naar wanneer er bijvoorbeeld, dat is misschien ook nog wel een 

randvoorwaarde, wanneer moet er bepaalde data aangeleverd worden. Wij zijn onderweg van Milaan naar 

Amsterdam bij wijze van spreken, ik kan niet als ik vertrek van uit Milaan 22 uur van tevoren zeggen wanneer ik 

op Schiphol ben, zeker niet met deze winterse omstandigheden bijvoorbeeld, ja als er een pas is afgesloten dan 

kost het me ineens 4 uur extra. Als er een auto vast staat in de sneeuw, dan kan ik daar ook niks aan doen. Dus 

hoe langer de afstand wordt, hoe flexibeler ik eigenlijk moet zijn. Dus dan zou je meer met geofence achtige 

oplossingen moeten werken, van als wij Nederland binnenkomen of als we een uur van Schiphol zijn, dat is het 

moment dat ik data ga aanleveren als roadfeeder. En als je dan kijkt naar lokaal transport, zij moeten zich 

aanmelden voordat ze vertrekken, wij kunnen ons pas aanmelden op het moment dat we al rijden.’’ 

Datakwaliteit en correctheid van data.  

Gezamenlijk afspreken welke data waar is 

De KPI moet kloppen 

Onderscheid tussen RFS en lokaal  RFS rijdt al bij de aanmelding waar lokaal zich aanmeld voor vertrek 

 

Richard Visser – Rhenus Logistics  

Drivers voor framework aanlevering exportvracht 

‘’Ja, dat is allemaal geld.’’ 

 ‘’Maar ook dat heeft uiteindelijk gewoon met geld te maken. Natuurlijk de kwaliteit is belangrijk maar het is 

een combinatie van. Als je geen geld hebt om te besteden heb je ook geen kwaliteit.’’ 
Geld/kwaliteit – Kosten 

Criteria en randvoorwaarden voor framework aanlevering exportvracht  

‘’Geld. Money money money.’’ 
Kosten 

Rob Middelkoop – D.J. Middelkoop & Zn. Nieuw-Vennep 

Drivers voor framework aanlevering exportvracht  

‘’En je wilt kunnen plannen, capaciteitsplanning doen, chauffeursplanning. EN nu is het een batterij van 
chauffeurs en auto’s die je neerzet, je weet niet wat voor ritten je moet doen op een avond, soms is het te snel, 
soms niet snel. Soms heb je teveel gepland want dan zijn ze te snel klaar aan de andere kant dan heb je te 

weinig gepland, dan blijven er 2 of 3 ritten over, ga het maar verantwoorden aan je klant. Er valt geen planning 

te maken. En dat is nu, en dat is, je wilt veel meer, je hebt veel meer zekerheid zeg maar.’’ 
Planbaarheid 

Criteria en randvoorwaarden voor framework aanlevering exportvracht  

‘’Data kwaliteit is het belangrijkste in dit geval.’’ 
Datakwaliteit 

 

Laci Gavrilovic – Menzies World Cargo  

Drivers huidige KPI’s 

/ 

Drivers voor framework aanlevering exportvracht 

/ 

Criteria en randvoorwaarden voor framework aanlevering exportvracht  

‘’Afhankelijk van de KPI’s die in het framework komen te staan’’ 

 

Thierry Huizing – Swissport 

Drivers huidige KPI’s 

‘’Omdat je een bepaalde service wilt leveren, dat is het belangrijkste eigenlijk.’’ 
Service 

Drivers voor framework aanlevering exportvracht 

‘’Ja vooral serviceverlening, dat is vaak waar je het meeste kritiek over krijgt, of het meeste terugkoppeling. 

Ehm, ja ik denk dat dat het belangrijkste is. En natuurlijk ergens ook wel, nee met name performance heeft het 
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mee te maken.’’ 
Performance  Service 

Criteria en randvoorwaarden voor framework aanlevering exportvracht  
‘’Nou ik denk dat dat antwoord altijd standaard is dat we dat niet willen delen, niet met de concurrentie 
iniedergeval. Het zou kunnen dat je dat met bepaalde partijen wel wilt delen, als we het vermoeden hebben dat 

hun chauffeurs bijvoorbeeld ook niet goed presteren. Maar in de basis zou het al heel waardevol zijn als de 

afhandelaar het al inzichtelijk gepresenteerd krijgt op een bepaalde manier. Dan misschien wel tegenover het 

gemiddelde, dat je ziet hoe je het doet tegenover de rest.’’ 
Veiligheid van data 

 

Danny Arendse  – Fast Forward Freight 

Drivers huidige KPI’s 

Kosten 

Drivers voor framework aanlevering exportvracht 

Kosten 

Criteria en randvoorwaarden voor framework aanlevering exportvracht  

Nouja weet je. Data is leuk en ja data daarmee kan je ook wat. Maar ja. Ik denk i eerste instantie niet zoveel 

voor de expediteurs. Ja randvoorwaarden, ik heb ze al genoemd. Kwaliteit. Zo min mogelijk kosten. Juridisch 

belang dat de overdracht op een goede wijze plaats vindt. 

Kwaliteit, Juridisch belang 

 

Frans Carton – DHL Global Forwarding 

Criteria en randvoorwaarden voor framework aanlevering exportvracht  

Ja, dat het realistisch zou zijn, realistische KPI’s en dat we er ook iets mee kunnen. En dat we ook niet, dat het 

wel beïnvloedbaar is. Dat is vooral het belangrijke van een KPI. En dat we ook met ze allen afspreken dat het 

aan de deur, ik hoef er geen 50 weet je al hebben we er 3. Dan zou ik voor al die partijen die het daarmee eens 

zijn, dat we ook gezamenlijk onze commitment eraan geven om eraan te werken. En weet je en vooraf betekent 

het ook dat we een duidelijk target er aan geeft. 

Realistische KPI’s, Beïnvloedbaar, Gezamenlijke commitment, Target stellen  
 

Joao Carlos Ribeiro – Georgi Transporte 

Criteria en randvoorwaarden voor framework aanlevering exportvracht  

Ja het moet werken. Net zoals ik net zei van als er een idee in de wereld geblazen geworden wordt van we gaan 

het zo doen, en een of twee partijen houden zich er niet aan van, tsja.  

Overeenstemming, Iedereen moet zich eraan houden 

 

Ron van der Wal -  WFS 

Drivers huidige KPI’s 

/ 

Drivers voor framework aanlevering exportvracht 

/Criteria en randvoorwaarden voor framework aanlevering exportvracht  

/ 
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BIJLAGE 5. VOORGESTELDE KPI’S DOOR RESPONDENTEN 

Stephan Pieters – Jan de Rijk 

Wachttijden 

Arrival (Actuele arrival tijd vs. afgesproken arrival tijd) 
Departure (Actuele departure tijd vs. afgesproken arrival tijd) 

Simon Spoor – KLM Cargo 

Kwaliteit van informatie (Kloppen de AWB’s ten aanzien van de boeking (gewicht/stuks/omschrijving/douane 

vereisten) 

Kwaliteit van de zending (Goed opgebouwd?/ Ziet het er netjes uit) 

On-time performance (Arrival/Departure) 
 

Richard Visser – Rhenus Logistics 

Wachttijd (Voor de slagbomen/documentatie/deur) 

Afhandeling 

Trucking-app (Responstijd/Ja-Nee ontvangen slottijd 

ELink (vertrek agent tot aankomst slagboom  slagboom tot documentatie  documentatie tot deur  deur 
tot slagboom uit) 

 

Rob Middelkoop – D.J. Middelkoop & Zn. Nieuw-Vennep 

Responstijd afhandelaar 

Aanmeldtijd 

Wachttijd 

Wachttijd operationeel 

Lostijd 

Laci Gavrilovic – Menzies World Cargo  

Komt trucker in de gereserveerde slot tijd 

Kwaliteit informatie (Komt AWB/vooraf aangegeven info overeen met de daadwerkelijk geleverde vracht) 

Op tijd opsturen vrachtinformatie 

Hoe vaak wordt iemand afgewezen voor een slot  

Hoe vaak wordt slot toegezegd maar is er geen beschikbaar 

On time performance (al dan niet met slot) 

 

Thierry Huizing – Swissport  

Doorlooptijd (Documentatieafhandeling/loodsafhandeling) 
Wachttijden 

On time delivery 

 

Danny Arendse – Fast Forward Freight 

Wachturen 

 

Frans Carton – DHL Global Forwarding 

Aanmeldingstijd vs. Slottijd 

Tijd van door de poort gaan 

Tijd van documentatie 

Tijd van lossen/docken 

 

Joao Ribeiro – Georgi Transporte 

Worden slots goed gehanteerd?  

Gehele handlingtijd 

 

Ron van der Wal – WFS 

Hoe lang staat de vracht bij de expediteur voordat het geleverd wordt   
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BIJLAGE 6. VERSLAG FEEDBACKSESSIE LOKAAL (09-05-2019) 

Aanwezig    Afwezig 

- Jeroen Giling   - Ron van der Wal 

- Erik Nagel   - Jeroen Hagens 

- Rob Middelkoop 

- Richard Visser 

- Ben Radstaak 

- Raymond Kloet 

 

 Ben opent de sessie en geeft introductie 

 Jeroen vraagt of RFS/lokale pick-ups dus niet in de scope zitten, wordt bevestigd.  

 Definities worden besproken 

o Aansluiten in de rij wordt vastgelegd als begin van doorlooptijd 

 Volgens Jeroen mist RFS-import/lokaal-import wat essentieel is 

 Vervolg wordt gemaakt met ‘shipment info on time/shipment info correctness’ door Raymond. 
o Jeroen begint over RFC, de FWB die ze ontvangen ligt op 95%+, FWB heeft de zending 

informatie.  

o Jeroen zou ATA min 3 uur willen hebben 

 Erik nagel merkt de tijd van de nulmeting op; wanneer gaat de nulmeting gedaan worden, wanneer 

komt de 1-meting, en kan deze data wel met elkaar vergeleken worden?  

 Richard Visser vindt ‘Shipment info on time’ 3 uur te vroeg 

 Afgesproken: Shipment info wordt 2 uur van tevoren gestuurd 

 Uit GPS informatie van Middelkoop & Nagel kan het moment voor de poort gemeten worden 

 RCS-berichtgeving kan niet helemaal correct gebruikt worden als moment van ‘klaar met lossen’ 
omdat soms zendingen nog geïnspecteerd moeten worden.  

 Jeroen geeft aan data van Middelkoop & Nagel te vertrouwen en vertrouwt erop dat chauffeurs tijd 

niet ‘verspillen’ op voorterrein van Swissport.  
 Vervoerder levert data wordt bevestigd.  

 Ben oppert het idee om toch ‘gate out’ moment met smartLOXS te gebruiken en daar dan eventueel 
een standaardtijd vanaf te trekken i.v.m. chauffeur die andere zakendoet.  

 Doorlooptijd: Inrijden terrein van GHA tot uitrijden tijd van GHA, controle met GPS of er wachtrij voor 

de poort stond.  

 Shipment info correctness kan niet in nulmeting omdat er naast de FWB niks van data over is.  

 Shipment info on time kan niet omdat daar geen afspraken over zijn 

 Data nulmeting: week voor hemelvaart; week tussen hemelvaart en Pinksteren. Maandag tot en met 

zaterdag  

Conclusie 

- Swissport heeft percentage van shipment info correctness. Echter is deze data beperkt en naast de FWB is er 

geen data en wordt de ‘’correctness’’ pas gecheckt bij het lossen. Wordt niet meegenomen in nulmeting 

- Shipment info on time zou een norm van 2 uur gehanteerd worden. Echter omdat hier geen harde afspraken 

over zijn en dit niet geregistreerd wordt, wordt dit ook niet meegenomen in nulmeting.  

- Vervoerders/expediteurs leveren data voor doorlooptijden. Dit zal eLink data zijn in combinatie met GPS  
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BIJLAGE 7. VERSLAG FEEDBACKSESSIE RFS (17-5-19) 

Aanwezig   Afwezig 

Stephan Pieters   Laci Gavrilovic 

Ben Radstaak   Simon Spoor 

Jeroen Hagens    Joao Ribeiro 

Raymond Kloet 

 Raymond opent feedbacksessie en geeft de inleiding (aanleiding, scope, etc.). 

 Stephan merkt op dat er alleen kwaliteit gemeten wordt maar niet kwaliteit: wat is de dekkingsgraad 

van de data.  

 Dekkingsgraad heeft betrekking op de toekomstige situatie, wanneer de Trucking App gebruikt wordt.  

 Stephan merkt op over het design dat de actual KPI’s 54 helderder is dan target 50, +4. 
 Moment voor de gate met GPS meten is lastig bij Jan de Rijk Logistics.  

 Stephan vindt een marge van +-15 minuten goed voor on time performance (met de Trucking App).  

 Shipment info correctness is niet goed meetbaar. Luchtvaartmaatschappijen sturen de FFMs niet altijd 

door naar afhandelaren, waardoor de vervoerder de enige partij in het landzijdige traject is die over de 

informatie beschikt, terwijl de verantwoordelijkheid heirvna niet die vn de vervoerder is. Daarnaast is 

het niet gemakkelijk om iets goed of fout te keuren aangezien er een bepaalde marge op bijvoorbeeld 

het gewicht moet zitten. Het is wel gemakkelijk om (niet) correct te bepalen wanneer er gekeken 

wordt naar ULD/Loose.  

 Stephan kan data aanlevern over on time arrival. Ook doorlooptijd zou mogelijk zijn wanneer de 

chauffeur het systeem op een juiste manier gebruikt.  

 Dataregistratie met GPS systemen gaat nog niet helemaal goed. 

 Met datadump van GPS data van JDR  

 doorlooptijd te meten zijn, m.u.v. individuele stations zoals poort tot documentatie.  

 KLM meet doorlooptijd tegenwoordig ook.  

 KLM heef tegenwoordig scanner aan de poort die de kentekens scant.  

 KLM doorlooptijd zou dus goed geregistreerd zijn.  

  Opvragen bij afhandelaren: wordt zending info op tijd verstuurd? -> Wordt zending info aangeleverd 

voordat de truck aan de deur staat (40:50)? 

Conclusie 

- Datakwantiteit zou een goede toevoeging zijn bij toekomstige KPI’s (dekkingsgraad van geleverde info) 
- Vormgeving framework kan verbeterd worden door target 50  actual +4 te veranderen naar actual 54  

- Moment voor de gate is lastig te meten met GPS 

- KLM doorlooptijd zou goed geregistreerd zijn  
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BIJLAGE 8. INTERVIEWFORMAT 

Proces & besturing 

Hoe ziet het huidige en toekomstige landzijdige aanleverproces van exportvracht op Schiphol er uit? 

- Wat voor processen lopen er binnen uw organisatie bij de aanlevering van exportvracht op Schiphol 

(Probeer het gehele proces van A-Z in kaart te brengen)? 

o Waar in dit ‘Master Operating Plan’ van processen ziet u RFS? <tonen van processen die 
binnen deze schakel volgens IATA zouden moeten gelden> 

o Worden ook alle statusupdates verstuurd op dezelfde momenten als in de schema’s van 
Cargo IQ? 

 Zo niet, worden deze alsnog verzonden en op welke momenten? 

o Wat voor andere statusupdates worden er nog verstuurd naar andere partijen en op welk 

moment/welk proces? 

- Wat voor specifieke kenmerken zijn bepalend/kenmerkend voor RFS in vergelijking met lokaal vervoer 

rondom Schiphol? 

 

- Wat voor informatie is er voorafgaand de boeking van een order door een klant bekend over de order 

en hoelang voorafgaand de order is deze informatie bekend? (ad-hoc/alles vooraf bekend) 

o Hoelang duurt het voordat de order hierna bij u aangemaakt wordt? 

o Hoelang duurt het voordat de order bij u ingepland wordt? 

o Van welke criteria is het moment van boeken en inplannen allemaal afhankelijk? 

 

- Waar wordt op gestuurd bij tot stand laten komen van een planning? (BIJV: Gaat dit op basis van 

trucks vol laten rijden, rijden trucks veel leeg, worden er veel ‘dedicated’ trucks besteld en wat zijn de 
andere bepalende factoren?) 

 

- Wordt er al gebruik gemaakt van slots bij de GHA? 

o Indien ja, bij welke GHA, met vaste slots/dagelijkse reserveringen? 

 

- Komt het voor dat import en export gebundeld wordt? 

- Bestaat er een dagelijks ritme voor import en export bij uw organisatie? 

- Wordt er veel gebruik gemaakt van ‘spoedzendingen’? 

o Indien ja, welk deel van alle zendingen is dit ongeveer?  

o Indien ja, wat zijn de karakteristieken van deze vrachten qua gewicht, soort vracht etc.? 

 

- Bent u bekend met de ‘Trucking app’ en bijbehorende operational rules? 

o Verwacht u dat de processen binnen uw organisatie gaan veranderen met de ingebruikname 

van de Trucking app en de bijbehorende operational rules? 

Huidige prestatiemeting 

- Welke prestaties van de keten worden momenteel gemeten en op wat voor manier? 

- Is er een geldende strategie op basis waarvan de KPI’s gekozen zijn die bij uw organisatie worden 
gemeten? 

- Welke prestaties (KPI’s) worden er binnen uw organisatie gemeten? 

o Weet u de exacte definitie van de genoemde KPI’s (bijv. wachttijd is inclusief of exclusief voor 

de gate)?  

o Op wat voor manier worden deze KPI’s gemeten? 

o Wat zijn de targets binnen uw organisatie m.b.t. de eerdergenoemde KPI’s? 

- Zijn er KPI’s die binnen uw organisatie gemeten worden die betrekking hebben op de aanlevering van 
exportvracht? 

o Weet u de exacte definitie van de genoemde KPI’s (bijv. wachttijd is inclusief of exclusief voor 
de gate)?  

o Op wat voor manier worden deze gemeten?  

o Wat zijn de targets binnen uw organisatie m.b.t. de eerdergenoemde KPI’s? 
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Criteria en randvoorwaarden framework 

- Aan wat voor criteria en randvoorwaarden zou een KPI framework volgens de ketenpartijen moeten 

voldoen? 

- Wat zijn belangrijke drivers voor de KPI’s die uw organisatie momenteel hanteert? 

- Wat zouden belangrijke drivers zijn voor een gezamenlijk KPI framework met betrekking tot de 

aanlevering van exportvracht.  

- Aan wat voor criteria zou een gezamenlijk KPI framework met betrekking tot de aanlevering van 

exportvracht moeten voldoen voor uw organisatie? 

- Wat voor randvoorwaarden en regels moeten er gesteld worden aan een gezamenlijk KPI framework 

met betrekking tot de aanlevering van exportvracht?  

Nieuw framework 

- Welke KPI’s zijn van belang voor de verschillende schakels in de keten op Schiphol in de samenwerking 
met ketenpartners met betrekking tot aanlevering van exportvracht in de huidige en toekomstige 

situatie? 

- Welke KPI’s zijn er op dit moment naar uw inzicht van belang bij de aanlevering van exportvracht op 
Schiphol in de samenwerking met andere schakels van de keten? 

o Ziet u een onderscheid in de KPI’s wanneer RFS met lokaal transport rondom Schiphol 

vergeleken wordt?  

o Welke targets zouden er volgens u gesteld moeten worden in relatie met de genoemde KPI’s? 

- Kunt u een rangschikking maken van meest naar minst belangrijke KPI’s 

- Welke nieuwe KPI’s zullen voor u van belang zijn wanneer de Trucking app in gebruik gaat worden 

genomen? 

o Welke targets zouden er volgens u gesteld moeten worden in relatie met de genoemde KPI’s? 

Data 

- Hoe kunnen de relevante KPI’s met betrekking tot de aanlevering van exportvracht gemeten worden? 

- Komen de KPI’s in deze matrix <toon matrix met gevonden KPI’s n.a.v. vorige deelvragen> overeen 
met de verwachtingen die u heeft van een gezamenlijk KPI framework?  

o Welke KPI’s horen niet in de matrix of ontbreken volgens u?  
- Worden de KPI’s die betrekking hebben op uw schakel in de keten al gemeten binnen uw organisatie?  

o Welke KPI wel, welke niet?  

o Wat is de exacte definitie van de KPI’s die wel gemeten worden (bijv. wachttijd is inclusief of 
exclusief voor de gate)? 

o Ziet u een mogelijkheid om de niet gemeten KPI’s alsnog te meten? 

- Bestaat er de mogelijkheid om de uiteindelijk meetbare/gemeten KPI’s in het gezamenlijke framework 
van het SCMP te verwerken met gebruik van uw data? 

o Op wat voor wijze zou het delen of inzichtelijk krijgen van deze data mogelijk zijn? 

o Wat voor randvoorwaarden stelt u op voor het gebruik van deze data? 

o Hoe kan ervan uit gegaan worden dat de data die gebruikt wordt betrouwbaar is? 
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BIJLAGE 9. TRANSCRIPTIE INTERVIEW 

In deze bijlage vindt u de transcriptie van het eerste gehouden interview met Stephan Pieters van Jan de Rijk 

Logistics.  In totaal zijn er 11 interviews gehouden met partijen op en rondom Schiphol. Voor de leesbaarheid 

en de omvang van het document zijn niet alle transcripties in de bijlagen gezet. 

 

R: Dan zullen we maar gelijk beginnen. Ik zal het even uitleggen, we gaan beginnen met het proces en dan gaan 

we het over hoe jullie prestaties meten bij JDR zelf, dan criteria en randvoorwaarden voor KPI’s, dan vragen 
over een nieuw framework en dan over European Green Fast Lane. En daarna wil je nog vragen of je wat KPI’s 
die ik heb gevonden heb aan de hand van literatuuronderzoek, of je daar een cijfer aan kan geven. Ik heb ‘m 
ook op Excel, want hier is het schema niet goed leesbaar. Dus ik heb ‘m hier ook op Excel staan. Ik hoop dat we 

het voor 12 uur af kunnen krijgen, want anders stuur ik de vragen nog door via mail. 

 

S: Yes. 

 

R: Oké dan, ff kijken. Wat voor processen lopen er binnen uw organisatie bij de aanlevering van exportvracht. 

 

S:  Bij exportvracht gaan we er vanuit dat het vliegt vanaf Schiphol neem ik aan?  

 

R: Ja 

 

S: En hoe bedoel je dan wat voor processen? 

 

R: Ja bijvoorbeeld, zijn er andere processen, hoe gaat dat bij jullie in zijn werk? Dus van plannen tot aan, van 

order tot aan. 

 

S: Ergens krijgen wij een order van een airline binnen waar wij een contract mee hebben en die verwerken wij 

in ons TMS, vervolgens gaat die naar ons planningssysteem en de planner die hangt er een auto aan met een 

kenteken, chauffeur etcetera.  En die gaat laden op een gegeven moment wanneer de order gevraagd is, en 

dan gaat die laden bij de afhandelaar van dienst ergens in Europa over het algemeen, in ons geval, dat zou 

bijvoorbeeld Frankfurt kunnen zijn of Parijs of en dan wordt de auto versloten, dan rijdt die naar Amsterdam 

toe, dan wordt ie bij een afhandelaar welkom geheten en dan meldt ie zich aan etcetera, met al zijn 

documentatie, identificatie dan vervolgens wordt ie uiteindelijk gelost en mag ook het loodje er weer vanaf en 

wordt het gelost en dan houdt eigenlijk het proces voor ons op.  

 

R: Oké, duidelijk ehm, even wat anders, ben je bekend met het Master Operating Plan van IATA?  

 

S: Het Master Operating Plan? Nee geen idee.  

 

R: Oke, want hun hebben zeg maar alle luchtvrachtprocessen, hebben hun volgens een standaard van hun 

volgens hun uitgewerkt en aan elke stap, Cargonaut heeft dan aan elke processtap, hebben ze, waar mogelijk 

data hangen en ik vraag me dan af waar zie jij RFS in dit verhaal (TOONT LAPTOP MET PROCESSEN 7 EN 8). Dit is 

eigenlijk het ontvangen van een shipment bij een carrier, dus dan is de zending al van de forwarder naar de 

afhandelaar gestuurd Hier wordt ie gelost en ik verwachtte zelf dat ie ergens hier tussen zit n ik wou vragen of 

jij weet waar dat ongeveer, waar dat proces begint. Kijk hier staat 'Accept Shipment as 'Ready for Carriage' en 

hierna wordt ie eigenlijk dan wordt hij bij proces 9 op het vliegtuig staan. Alleen hun hebben daar niks over RFS 

in staan, en ik wou eigenlijk vragen  

 

S: Nouja wat je veel ziet is dat eh, in heel veel documentatie gaat het alleen maar over lokaal transport.  

 

R: Ja precies, dat is hier dus ook  

 

S: Ja, dat vindt je overal terug, Ja.  
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R: En ik vroeg me af, want ik wou eigenlijk eerst het proces in kaart brengen en die standaard was makkelijk 

daarvoor maar ik zie RFS er niet in terug.  

 

S: Nee, RFS wordt veelvuldig vergeten dusja, maar ff kijken, veel processen zijn natuurlijk wel ongeveer 

hetzelfde alleen zit je met een andere afstand n.  

 

R: Ik zit nou eigenlijk te denken, het kan ook zijn dat bijvoorbeeld vracht naar Frankfurt gevlogen, en dan wordt 

die van Frankfurt naar Amsterdam gebracht.  

 

S: Ja. maar dat is voor ons importvracht, dus dat is vracht met eindbestemming Amsterdam.  

 

R: Oke  

 

S: Dus het ligt aan de eindbestemming van de Air Waybill voor ons of het import of export is, als de 

eindbestemming ergens in de wereld ligt en we brengen iets naar Amsterdam, dan is het over het algemeen 

export. En brengen we iets van een andere luchthaven met eindbestemming Amsterdam naar Amsterdam, of 

vanuit Amsterdam naar Parijs met eindbestemming Parijs dan is het voor ons import.  

 

R: Oke duidelijk.  

 

S: Ja misschien wel goed om zoiets duidelijk te hebben. 

 

R: Ja dat wou ik dan een beetje in een Visio gaan zetten, en dan zoek ik zelf wel even uit onder welke het 

ongeveer valt, want het kan dus ook zo zijn dat het van een verlader naar een afhandelaar wordt gebracht en 

dan is het eigenlijk export. 

 

S: Ja, ja, kan.  

 

R: Oke, worden alle statusupdates verstuurd op dezelfde wijze als in het schema staat volgens Cargo iQ? Ja 

Cargo iQ, ik weet niet of je daarmee bekend bent? 

 

S: Ja ik ken het, maar wij sturen geen 'Ready for Carriage' berichten. 

 

R: Nee oke, duidelijk. Eh, wat voor andere statusupdates worden er nog verstuurd? Naar andere partijen en op 

welk moment? 

 

S: Wij versturen wel regelmatig, maar dat is op verzoek, FSU berichten dus dat zijn depart of arrival messages, 

en soms ook een geofence message.  

 

R: FSU dat staat voor? 

 

S: Freight Status Update 

 

R: Dat is als je hebt gelost? 

 

S: Dat is een DEP, departure bericht als de auto vertrekt op het punt van laden of een arrival bericht op het 

moment als een auto A. soms als de auto gearriveerd is, soms is het een delivered bericht, als  de auto leeg is 

op de plaats van bestemming. En voor de STM berichten, doen we met 1 airline en dat zijn, ik weeet niet 

precies hoe het heet maar dat is een STM standaard, ja de standaard heet STM volgens mij. En volgens mij is 

dat Transport Movement, even kijken.  

 

R: En dat is dan eigenlik afhankelijk per klant? 
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S: Ja dat is eigenlijk op klantaanvraag of we dat doen ja of nee. 

 

R: Oké 

 

S: Dus we doen dat over het algemeen niet. 

 

R: Ja precies, dus eigenlijk alleen wanneer de klant er om vraagt.  

 

S: Ja, we kunnen het wel maar we doen het niet. Surface Transportation Movement betekent het. 

 

R: Oké en die worden verstuurd tijdens het rijden? Of bij aankomst?  

 

S: Dat zijn eigenlijk ook FSU achtige berichten maar dan net iets een andere standaard. 

 

R: Oke duidelijk, dan gaan we door naar de volgende vraag. Wat voor informatie is er voorafgaand de boeking 

van een order door een klant bekend over de order, en hoelang voorafgaand de order is deze informatie 

bekend.  

 

S: Dat is meestal klantafhankelijk wat wij van tevoren wilt. Uiteindelijk wat in de auto zit staat in de CMR of in 

het manifest. Maar van tevoren weten wij wel hoeveel kilo’s et cetera. Soms weten we bijvoorbeeld alleen 
maar dat er 4 ULDs in de auto gaan, of dat het een volle trailer is. Of specifieke vracht zoals dat er iets gekoeld 

moet worden weten we dat van tevoren. Als er DG aan boord zit weten wij het van tevoren, dat moet ook want 

op basis daarvan plannen wij de auto in. Soms weten wij op Air Waybill niveau exportvracht zeg maar 

exportvracht vanuit Amsterdam naar Europa dus naar een airport van waar het vliegt, maar dat zal andersom 

vaak ook zo zijn, weten wij ook vaak de Air Waybills en wij maken over het algemeen een dag van tevoren een 

soort ‘pre-advice’ maar voor exportvracht weten wij dat dat niet bestaat. Meestal moeten we echt 5 uur van 

tevoren een boeking hebben, dat is een beetje de tijdslijn dat je weet wat je echt hebt. Dus wat wij meestal 

hebben dat we voor de middag weten we dat we savonds moeten gaan rijden, voor 12 uur.  

 

R: Dus ongeveer 5 uur van tevoren weet je ongeveer exportvracht. En importvracht weet je een dag van 

tevoren? 

 

S: Nee importvracht dat weet je in principe pas als er ergens een kist de lucht in gaat en dat er een FFM 

verstuurd wordt, en op die FFM staat welke vracht we moeten gaan rijden want wij weten per airline welke 

vracht wij hebben dus weten we ook welke lanes we gaan rijden dus weten we ook naar aanleiding van een 

FFM, kunnen wij weten wat we moeten gaan rijden naar andere airlines of andere agenten of die sturen 

gewoon een boekingsbericht net als een exportbericht maar ook zij zullen niet eerder weten dan dat er ergens 

een kist vertrekt in de wereld.  

 

R: Oké, hoelang duurt het voordat alles ingepland wordt, weet je dat? 

 

S: Hmmm varieert, ligt er aan wat voor type order, maar dat zal wel, meestal moeten we om 6 uur middags 

vertrekken. Om 12, Tussen 12 en 1 weten we voor 80% wat we hebben ongeveer, dus  ja een paar uur van 

tevoren. 

 

R: Oké, das snel. Dus van welke criteria is dat dan afhankelijk? Import/export of? 

S: Import/export of type goederen, special requests, FTL, OTL. 

 

R: Oké en waar wordt op gestuurd bij het tot stand laten komen van een planning, dus gaat dat op vol laten 

rijden of rijden trucks leeg of dedicated trucks? 
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S: Maar hoe wij plannen? Dat is truck optimalisatie. En je hebt natuurlijk ook je plicht om je beloftes na te 

komen van een airline. 

 

R: Oke, wordt er al gebruik gemaakt van slots bij een ground handler? 

 

S:  Eh, in Frankfurt bijvoorbeeld wel.  

 

R: Oke in Frankfurt wel, maar bij de rest nog niet?  

 

S: Nee, ook al zijn er wel ontwikkelingen maar nog nee.  

 

R: Oke, ik kwam er dus laatst achter dat er ook slots bestaan op Schiphol bij bepaalde afhandelaars. 

 

S: Jaaa, klopt maar dat is voor het aanleveren van exportvracht en dat is lokaal en dat doen wij ongeveer niet. 

Dus voor RFS niet, alleen ik ga er nu vanuit dat we het over RFS hebben. 

 

R: Komt het voor dat import en export gebundeld wordt? 

 

S: Nee 

 

R: Bestaat er een dagelijks ritme voor import en export bij uw organisatie? Want je ziet vaak dat import ’s 
ochtends opgehaald wordt en export vaak later op de dag. 

 

S: Ja die ritme’s zijn er gewoon, afhankelijk van bepaalde weekdagen, eigenlijk zijn dat de gewone ritmes bij 
luchtvracht. 

 

R: Wordt er veel gebruik gemaakt van spoedzendingen dus ‘last moment’ zaken. 
 

S: Ja export is eigenlijk altijd spoed.  

 

R: Oke dan de volgende vraag, welk deel van de zendingen is dit ongeveer? 

 

S: Hmmm, weet ik niet, kan ik geen goed antwoord op geven. Ja ik denk 20 a 30% 

 

R: En de karakteristieken zijn dus export. Oke, bent u bekend met de ‘Trucking App’ en bijbehorende 
operational rules?  

 

S: Ja 

 

R: Dat verwachtte ik al van wel, en verwacht u dat de processen binnen uw organisatie anders gaan lopen met 

de ingebruikname van de Trucking App en bijbehorende rules? 

 

S: Hmmm, nouja, ja dat denk ik wel maar ik denk ook dat het efficienter wordt, uberhaupt.  

 

R: Dan gaan we door naar hoe je op het moment KPI’s meet, is er een geldende strategie op bassis waarvan de 
KPI’s bij uw organisatie worden gemeten.  

 

S: Wij moeten meestal gewoon ‘Arrival’ en ‘Reporting’ performance meten, dus hoelaat wij ons ergens 
aanmelden en hoelaat wij ergens uiteindelijk afleveren. En dat zijn meestal de KPI’s waar wij door onze klanten 
op gemonitord worden, interne KPI’s zijn natuurlijk anders maar meestal gaat het om die ‘Depart’ en ‘Arrival’ 
dat zijn de meest belangrijke.  

 

R: Oke, welke KPI’s worden er dan binnen de organisatie zelf gemeten? 
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S: Nou met het oog op wachttijden, die meten wij wel, ja we meten duizenden KPI’s op allerlei vlakken 
uiteraard, als je echt kijkt naar RFS, dan zijn wachttijden wel dingen die we echt meten en die we ook bij de 

klant neer kunnen leggen dus, dat is wel voor ons belangrijk om die wel te meten.  

 

R: Oke, weet u de exacte definitie van die KPI’s. Bijvoorbeeld bij wachttijd is dat ook voor de gate, is dat 
wachten voordat je gelost wordt, is dat inclusief lossen. 

 

S: Meestal hebben wij een contractafspraak dat het hele laadproces X tijd mag duren, als het totale proces 

langer dan dat duurt, dus vanaf aankomst van de auto tot dat die weer weggaat met laden of lossen, dan 

kunnen wij gaan chargen.  

 

R: Oke, wat voor manier worden deze KPI gemeten?  

 

S: Wat bedoel je met wat voor manier? 

 

R: Met wat voor systemen, hoe weet je dat  

 

S: Nouja de tijden komen uit ons planningssysteem wat de GPS uit de auto haalt. Die tijden zetten wij in ons 

live-datawarehouse en met dat live-datawarehouse kunnen we met een BI-tool het inzichtelijk maken, of 

eventueel Excel. Heel veel performance rapportages gaan via Excel, maar we proberen dat zoveel mogelijk via 

de BI-tool te doen. 

 

R: Ja, en wat voor targets zijn er binnen uw organisatie met betrekking  tot de eerder genoemde KPI’s? 

 

S: Ja, performance KPI’s die zijn contractafhankelijk en daar kan ik niks over zeggen.  
 

R: Dat is duidelijk 

 

S: Wachttijden, ook die zijn contractafhankelijk van wat we daar mee mogen.  

 

R: Oke, en zijn er KPI’s binnen uw organisatie die voornamelijk betrekking hebben op de aanlevering van 

exportvracht? Maar dat is dan eigenlijk de wachttijd.  

 

S: Ja dat is echt ‘Arrival’ en wachttijden. 
 

R: Oke, en dan de criteria en randvoorwaarden voor het mogelijk gezamenlijk framework. Wat zijn belangrijke 

drivers voor de KPI’s die binnen uw organisatie gemeten worden? Dus wat zijn de drijfveren voor het zullen we 
zeggen, waarom heb je voor bepaalde KPI’s gekozen, waarom voor bepaalde niet? 

 

S: Nouja Departure en Arrival dat wordt gewoon door klanten gevraagd en wachturen dat is voor ons 

interessant, of tenminste, ten eerste willen we weten hoelang we ergens staan te wachten, bij welke locatie 

bijvoorbeeld, dat is voor ons handig om beter mee te plannen en daarnaast kunnen wij die chargen, dus die zijn 

gewoon belangrijk, als wij te lang moeten wachten dan kunnen we daar iets tegenover stellen .   

 

R: Dat zijn dus eigenlijk kosten en planbaarheid? Want ik probeer ze in een soort categorie te zetten.  

 

S: Jaja, kosten inderdaad. Kosten zijn sowieso belangrijk want een auto die stilstaat dat is duurder dan de 

wachturen die we chargen. 

 

R: Oke, dat is ook belangrijk om te weten. Wat zouden belangrijke drivers kunnen zijn voor een gedeeld KPI 

framework, dus waar ik me met mijn onderzoek mee bezig ben dus het gezamenlijk KPI framework. 
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S:  Nouja ik denk dat kosten uberhaupt één van de belangrijkste drivers is, want als alle partijen, als wij meer 

moeten wachten en onze resources slechter kunnen benutten, dan zal dat altijd terugkomen in de prijs, dus 

voor alle partijen is het voordeliger om een efficiente supply chain te hebben omdat alles wat al het extra werk 

is gewoon ja, eigenlijk gewoon zonde van het geld en van de tijd. Wij zouden auto’s theoretisch gezien beter 
kunnen inzetten als we nooit ergens hoefden te wachten.  

 

R: Ja, en dan gaat uiteindelijk de prijs omlaag. 

 

S: Ja, want wij kunnen onze, ja we kunnen dan ook een iets dikkere boterham verdienen maar we kunnen ook, 

we hebben een betere concurrentiepositie. Althans is dat niet helemaal waar als iedereen er profijt van heeft 

natuurlijk maar. 

 

R: Oke, aan wat voor criteria zou een gezamenlijk framework moeten voldoen. Bijvoorbeeld zaken zoals data 

delen.  

 

S: Nouja hoe ga je met data kwaliteit om. Hoe bepaal je welke data correct is, dat is iets heel belangrijk is. Dat is 

als ik performance meetings met klanten heb, dan komt dat altijd terug, welke data is goed, en waarom is die 

goed en waarom is die niet goed. Dus dat is iets heel belangrijks, dat je gezamenlijk afspreekt welke data waar 

is. En dan moet je ook alle andere data buiten beschouwing laten, dan moet je niet zeggen, ik heb hier data en 

die is beter. Dan moet je dus met zijn allen afspreken dit is hoe we het gaan meten en dit is dus ook de data 

waarop we KPI’s gaan afspreken.  
 

R: Dat is eigenlijk ook waarom ik de vraag stelde: ‘over wat de definitie van die wachttijden was’. Oke, verder 
nog criteria die van belang zouden zijn?  

 

S: Ja eigenlijk als ik het heel simpel bekijk dan niet, maar ik denk dat het belangrijkste is dat als je KPIs gaat 

meten, dat ja de KPI moet gewoon kloppen, de data moet kloppen, of je moet gewoon zeggen dat dat de 

geldende data is. En dat is zeg maar gewoon een randvoorwaarde die je gewoon moet hebben, vind ik. 

 

R: Ja. Wat voor randvoorwaarden en regels moeten er gesteld worden met betrekking tot een framework voor 

de aanlevering van exportvracht? Dat is eigenlijk al beantwoord. 

 

S: Ja beantwoord.  

 

R: En dan over het nieuwe framework. Welke KPI’s zijn er op dit moment naar uw inzicht van belang bij de 
aanlevering van exportvracht op Schiphol in samenwerking met andere schakels in de keten? Dus eigenlijk wat 

voor KPI’s zijn er belangrijk in de samenwerking met partners. Op Schiphol, met exportvracht.  

 

S: Ja dan hebben we eigenlijk het weer over dezelfde  

 

R: Oké, 

 

S: Wij willen gewoon zo kort mogelijk op de airport verblijven punt. Althans, daar komt het eigenlijk altijd op 

neer.  

 

R: Haha duidelijk.  

 

S: Het klinkt eigenlijk heel simpel, maar zo zit het wel. Want stilstaande auto’s kosten geld en rijdende auto’s 
leveren geld op, punt. 

 

R: Oke, ziet u een verschil in KPI’s wanneer voor RFS wanneer er met lokaal transport wordt vergeleken?  
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S: Ja dat denk ik wel, want kijk zeker als je kijkt naar wanneer er bijvoorbeeld, dat is misschien ook nog wel een 

randvoorwaarde, wanneer moet er bepaalde data aangeleverd worden. Wij zijn onderweg van Milaan naar 

Amsterdam bij wijze van spreken, ik kan niet als ik vertrek van uit Milaan 22 uur van tevoren zeggen wanneer ik 

op Schiphol ben, zeker niet met deze winterse omstandigheden bijvoorbeeld, ja als er een pas is afgesloten dan 

kost het me ineens 4 uur extra. Als er een auto vast staat in de sneeuw, dan kan ik daar ook niks aan doen. Dus 

hoe langer de afstand wordt, hoe flexibeler ik eigenlijk moet zijn. Dus dan zou je meer met geofence achtige 

oplossingen moeten werken, van als wij Nederland binnenkomen of als we een uur van Schiphol zijn, dat is het 

moment dat ik data ga aanleveren als roadfeeder. En als je dan kijkt naar lokaal transport, zij moeten zich 

aanmelden voordat ze vertrekken, wij kunnen ons pas aanmelden op het moment dat we al rijden.  

 

R: Oke, even kijken. Nu is mijn lijst voor zover ik weet klaar, dan gaan we nu naar de KPI’s die ik zelf heb 
gemaakt. Die heb ik opgemaakt door het lezen van eerdere onderzoeken en een beetje rondvraag en gewoon 

vooral literatuuronderzoek.  

 

(BEKIJKEN VRAGENLIJST EN SCORES GEVEN, ENIGSZINS ONDUIDELIJK STUK IN DE AUDIO.) 

 

S: Kijk. 

 

R: Vijf. En deze truck  en (…..) at (……)  (…….)     
 

S: Ja ik kan me wel voorstellen dat voor lokaal het belangrijker is. Ja voor mijzelf is het ook belangrijk maar 

alleen de vraag is natuurlijk hoe je dit gaat meten, daar heb ik al wel een idee over. Nouja vier.  

 

R: Nou er is al een onderzoek gedaan naar KPI’s bij groundhandlers en die had het over dat truckers dit met 
hun Route42 of bepaalde software. 

 

S: Ja Route42 

 

R: Dat ze dit op deze wijze zouden kunnen gaan meten, althans in zijn aanbevelingen stond dat.  

 

S: Ja, wij zijn ook met Route42 bezig. Wat je dan gaat doen is op basis van GPS positie meten. Dus wat je dan 

gaat doen is hij heeft over een tijd van 2 uur een stuk van 200 meter gereden voordat ie de gate inging en de 

gate is GPS coördinaat ‘dat’ ja dan kan je dat meten. Alleen voor ons is dat algemeen, wij hebben daar wat 
minder last van dan vrijdagaanleveringen bij Swissport, wat op Schiphol vaak een probleem wordt genoemd.  

 

R: Oke, even voormezelf dit was de 2e KPI, zodat ik het terug kan zoeken. Total time at groundhandler dus dat 

zijn deze twee opgeteld. 

 

S: Ja, 5.  

 

R: Average queue time at handler, tijd tussen gate in en checken bij cargo office. Deze heb ik apart gedefinieerd 

omdat dit via de ACN pas te meten is. 

 

S: Ja drie zou ik zeggen, voor mij is het wat minder van belang omdat die totaaltijd voor mij belangrijk is.  

 

R: On Time Delivery performance? 

 

S: Hoewel, we gaan vier zelf ook meten uiteindelijk hoor. 

 

R: Oke, en als we dan naar vijf kijken, on-time delivery performance?  
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S: Ja voor onszelf is dat eigenlijk niet zo belangrijk. Maar voor onze klant wel dus is het voor ons ook belangrijk, 

dus ik denk dat het sowieso vijf moet zijn. Ik denk dat het met luchtvracht sowieso vijf moet zijn, anders klopt 

er iets niet.  

 

R: Delivered ‘Ready for Carriage’ dus wordt luchtvracht aangeleverd op de wijze dat het gelijk de lucht in kan.  
 

S: Ja dat is voor mij niet belangrijk, dus 1 of 2. Ik snap waar de belangrijkheid vandaan komt maar voor RFS 

vervoerder is dat voor mij eigenlijk niet belangrijk. 

 

R: Nee dat snap ik, delivered on time in full. Dat is eigenlijk de combinatie van deze twee.  

 

S: Nee voor mij niet belangrijk.  

 

R: Shipment delivered with eLink 

 

S: Voor mij ook niet belangrijk als RFS vervoerder, voor lokaal is dat wel belangrijk maar voor mij als RFS niet.  

 

R: eLink shipments accepted, hoevaak eLink aangeleverde zendingen ook op eLink wijze  geaccepteerd worden. 

 

S: Ja voor mij ook niet belangrijk. 

 

R: 1 ook? 

 

S: Ja. 

 

R: Unloading time dus echt het moment van aandocken tot het moment dat de truck leeg is.  

 

S: Ja 5 of 4. Maar is dat niet hetzelfde als 1? Achtig. 

R: Ja eigenlijk zit het erbij inbegrepen. Dit is de wachtrij ervoor, ja dit is dus inbegrepen in gate in to gate out. 

Dock utilization, hoeveel docks zijn er open, hoeveel docks zijn er bemand. Want je ziet vaak dat er docks zijn 

die niet open zijn, die zijn niet bemand.  

 

S: Ja voor mij als RFS vind ik het niet belangrijk maar voor de hele keten vind ik het wel belangrijk, dus ik weet 

niet hoe je mij nu interviewt?  

 

R: Eigenlijk vooral vanuit jouw belang. Vanuit het belang van deze organisatie. 

 

S: Dock utilization, dat is voor mij een nikszeggend iets.  

 

R: Dat was een goede vraag eigenlijk want het is natuurlijk een KPI framework in samenwerking maar je moet 

het vanaf jullie perspectief bekijken.  

 

S: Ja, ik kan me voorstellen voor een afhandelaar is dit heel belangrijk. Voor mij is het belangrijk dat ik een dock 

heb, niet hoe goed die gebruikt wordt. Dus voor mij als RFS provider, is het niet belangrijk. Maar voor de 

gezamenlijkheid wel. 

 

R: Ik heb hier ‘Waiting hours per…’ dat is eigenlijk waiting hours per.  

 

S: Bij mij zou dat per trailer zijn ofzo 

 

R: Ja ik heb hier dan per AWB omdat je dan, ja de wachturen kunnen wel nagegaan worden maar als dan het 

aantal AWB of aantal shipments omlaag gaat, dan zegt eigenlijk een wachtuur nog niks.  
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S: Ja ik zou dan per volume-eenheid doen, dan is het voor mij wel interessant, dan is het wel een vijf.  

 

R: Oke, slot utilization, ja dat is dus de benutting van de slots.  

 

S: Ja ik denk dat het voor een KPI framework heel belangrijk is dat je hier goeie afspraken over maakt, want als 

jij slots gaat boeken die je niet gebruikt, dan eh, maar ook voor ons is dat sowieso wel belangrijk denk ik dus ik 

zou hem even op 3 zetten. Ik snap het belang maar voor ons is slot utilization an sich, niet belangrijk. Maar 

voor, weer hetzelfde verhaal voor het framework wel.  

 

R: Ja tenzij er een boete tegenover staat bijvoorbeeld. Oke loadfactor, dus eh ja laadmeters. Ik bedoel de 

beladingsgraad. Hoe belangrijk is dat voor jullie?  

 

S: Vijf.  

 

R: Productiviteit per dock. 

 

S: Ja, niet. 

 

R: Even kijken, ja dan nu nog. Dit waren dan de huidige KPI’s en dan heb ik er hier nog een aantal proberen aan 
de hand van de Trucking App met literatuuronderzoek naar havens etc. Dus ‘Slot time accuracy’ dus of je trucks 
binnen de slot tijd gelost is. Dus dat niet zeg maar, 

 

S: Ja vier of vijf, ik zie dat ook een beetje als wachttijd. 

 

R: Oke, Trucking App acceptance, dus hoeveel wordt de trucking app gemiddeld gebruikt, dus het aantal 

shipments geleverd met de trucking app gedeeld door aantal shipments totaal.  

 

S: Drie. 

 

R: Drie, oke. Amount of no shows. Dus hoevaak wordt er niet opgedaagd na het aanmelden.  

 

S: Ja wat jij net zegt, als er geen consequenties aan hangen dan boeit het mij niet maar voor een framework, 

dus ik zou hem even op drie zetten. Beetje moeilijk om de vragen te beantwoorden vanuit het perspectief van 

JDR natuurlijk. 

 

R: Late pre-notification, dus te late vooraanmeldingen. 

 

S: Ik denk dat het voor het framework heel belangrijk is en voor de trucking app ook. Maar  

 

R: Maar zolang er geen consequenties…… 

 

S: Ja.   

 

R: Slot utilization, weer hetzelfde, drie of? Top dan hebben we dat gehad, dan gaan we gauw verder want de 

tijd loopt nog. Ja welke nieuwe KPI’s zouden van belang zijn wanneer de trucking app in gebruik wordt 
genomen. Dat hebben we hier al benoemd. Data, komen de KPI;s in deze matrix overeen met de 

verwachtingen van een gezamenlijk framework of zijn er nog… 

 

S: Ja. 

 

R: Oke, welke KPI’s horen niet in de matrix of ontbreken volgens u? 
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S: Ehm wat er tot nu toe in staat, vind ik prima. Mis ik iets? Nee ja, wij kijken zelf naar transit tijd maar dat is 

hier helemaal niet van belang, dat is misschien nog een KPI, ja transit tijd daar kijken wij ook naar of bepaalde 

lanes nog steeds net zo lang duren als vroeger. Nee ik zou het nu even niet weten, daar zou ik even rustig over 

na moeten denken, maar ik mis nu denk ik even niks. Ja je hebt nu vooral het beginstukje, wat ik misschien nog 

mis. Stel wij hebben iets aangeleverd, wat de vervolgstappen nog zijn. Dus wij hebben exportvracht 

aangeleverd, kunnen wij dan zo het terrein af of zit er nog een tussenstapje tussen. Je hebt nu zo van, ja we 

gaan het terrein op, dan houdt het op omdat de vracht op tijd is, maar wij moeten ook nog het terrein af. 

 

R: En daar zit ook nog een tijd tussen? 

 

S: Daar kan ook nog een tijd tussen zitten.  

 

R: Die zal ik er dan ook bij zetten, even kijken. Worden de KPI’s die betrekking hebben op uw schakel in de 
keten, worden die al gemeten in de organisatie. 

 

S: Ja, nouja wat ik zeg alle dingen die wij belangrijk vinden die, daar doen wij al wel op wat voor manier dan ook 

metingen over. 

 

R: Oke, dan heb je deze ook beantwoord, welke KPI ’s wel en welke nog niet. Wat is de exacte definitie van de 
KPI’s  die al wel gemeten worden. Ja die van die wachttijd die hadden we al. 

 

S: Ja wij meten, dat is volgens contract hebben wij recht op het hele proces zeg maar, het hele proces mag X 

tijd duren, dus dat is inclusief alles. Dus als wij een uur mogen laden lossen en het wachten duurt drie kwartier, 

maar we zijn binnen een kwartier geladen, dan is er niks aan de hand.  

 

R: Ziet u de mogelijkheid om de niet gemeten KPI’s alsnog te meten?  
S: Ja maar wij meten alles wat we willen.  

 

R: Oke, ja ik moet zeggen dit is ook nog een beetje verkennend. 

 

S: Ja dat snap ik dat snap ik.  

 

R: Ik kom later nog met specifiekere vragen terug. Bestaat er de mogelijkheid om de uiteindelijk meetbare of 

gemeten KPI’s in het gezamenlijke framework te zetten met het gebruik van uw data.  
 

S: Ja. 

 

R: Ja, oke. Op wat voor wijze zou het delen of inzichtelijk maken van uw data mogelijk zijn? Dus eh, hoe ga ik 

die data delen.  

 

S: Hoe je het wilt hebben, via de cloud, via een SFTP whatever jij wil, via FSU berichtgeving. 

 

R: Oke, wat voor randvoorwaarden stelt u op voor het gebruik van deze data. 

 

S: Je moet goed kijken naar wat is toegankelijk en voor wie?  

 

R: Dus qua concurrentie etcetera. 

 

S: Ja, aan de andere kant kijk voor mij boeit het niet of iemand weet of wij met een auto meesturen. Nouja 

sowieso privacy gevoeligheid van een chauffeur. Ik kan niet zeggen van een chauffeur is daar, dan is die daar, 

dan is die daar, dan wordt heel zijn leven gemeten, dus daar moet je wel goeie afspraken over maken. 

 

R: Ja, oke. Hoe kan er vanuit gegaan worden dat de data die gebruikt wordt betrouwbaar is. 
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S: Dat is dus iets wat je met iedereen moet afspreken. Dit is de data die geldt voor ons. Een standaard stellen 

voor bepaalde KPI’s. 
 

R: Dan nog even gauw European Green Fast Lane, in hoeverre wordt dit concept tegenwoordig nog toegepast? 

 

S: Ja elke dag, maar niet dat wij daar iets van merken. 

 

R: Nee? 

 

S: Wat ze dus vooral gedaan hebben rondom European Green Fast Lane, je kent de geschiedenis. 

 

R: Ja.  

 

S: In principe zijn onze schema’s verandert, eigenlijk is er aan onze kant niet veel verandert. KLM heeft vooral 

aan hun kant de boeking etc. dingen mee gedaan. 

 

R: Ja ik probeer dus een beetje inzichtelijk te krijgen in hoe dat werkt, want ik heb maandag een gesprek met 

KLM. En op hoeveel lanes wordt het toegepast? 

 

S: Volgens mij op alle lanes waarop wij voor hun rijden, dus dat zijn 20+ lanes. 

 

R: Staat er nog uitbreiding gepland dus zoals in het aantal meewerkende partners of? 

S: Volgens mij hebben zij dit al uitgerold voor alle buitenstations waarop zij dit uitgerold wilden hebben. 

 

R: Hebben jullie ook baat bij dit concept? 

 

S: Ja want in  principe ook in het delen van data, op slimmere plaatsen laden en op betere tijden lossen is het 

voor ons interessanter omdat wij sneller van A naar B kunnen 

 

R: Oke, en de planning, wijzigt de planning van een meer ad-hoc naar een vast schema? Dat idee kreeg ik er zelf 

bij. 

 

S: Dat is wat ik net dus zeg, voor ons, de planbaarheid wordt beter.  

 

R: En zijn er nog gezamenlijke KPI’s opgesteld ter behoeve van het project? 

 

S: Niet voor het project maar wel met KLM hebben we bepaalde KPI’s afgesproken. 
 

R: Oke, en die KPI afspraak met de KLM 

 

S: Dat gaat over de eerder genoemde KPI’s zoals departure en arrival en wachttijden. 
 

R: Eigenlijk zijn de volgende vragen dan ook al beantwoord, doelstellingen dat is contractueel, ja houdt uw 

organisatie nog individuele niet gedeelde KPI’s er op na met betrekking tot het EGFL concept?  
 

S: Nee 

 

R: Nee, oke. Nee als er geen andere KPI’s gesteld wordt dan zijn die vragen eigenlijk ook niet relevant. Top dan 

weet ik voldoende, en we hebben nog vijf minuten nog over.  

 

S: Ja toch? En als je verder nog vragen hebt dan is dat geen probleem.  
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