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Management samenvatting 
Schiphol heeft te maken met een tekort aan toegestane vliegbewegingen (slots). Het maximale aantal 

slots van 500.000 is bereikt. Dit gaat ten koste van het aantal vrachtvluchten. Luchtvaartmaatschappijen 

hebben moeite om de slots voor de vrachtvluchten te behouden vanwege de nauwkeurigheid waarmee 

met de slots wordt omgegaan. Enkele luchtvaartmaatschappijen zijn daarom met hun vrachtoperaties al 

verhuist naar omliggende luchthavens. Het belang van vrachtvluchten is echter onwijs groot, en de 

toegevoegde waarde van een vrachtvlucht is aanzienlijk ten opzichte van een passagiersvlucht.  

 

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt kan worden 

van het aantal beschikbare vliegbewegingen. Tot 2020 zal het aantal slots namelijk niet stijgen en 

volgens IATA zal de vraag naar luchtvracht blijven stijgen. Hiervoor zal een specifiek proces worden 

onderzocht. De onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat zijn de onderliggende oorzaken van de bottleneck 

tijdens het afhandelingsproces in de luchtvrachtketen op Schiphol op het gebied van export en waar 

liggen kansen voor verbetering?  

 

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is een onderzoek uitgevoerd waarvoor onder 

andere interviews zijn afgenomen. Om een compleet beeld te vormen van het probleem is ervoor 

gekozen om met verschillende stakeholders uit de luchtvrachtketen om de tafel te gaan. Om het proces 

in de praktijk te zien zijn ook nog observaties gedaan. Hiermee konden gegevens, verkregen uit de 

interviews, worden bevestigd of ontkracht. Uit de resultaten is gebleken dat de wachttijden bij de 

afhandelaar een grote bottleneck vormen voor de luchtvrachtketen en het de snelheid en betrouwbaar 

negatief beïnvloedt. Echter is er sprake van een misvatting over de werkelijke oorzaak van het probleem. 

Verschillende partijen wijzen verschillende oorzaken aan waardoor eerdere verbeterprojecten ook niet 

voor veel verbetering hebben gezorgd.  

 

De werkelijke oorzaak ligt bij de het feit dat er een ad-hoc proces ontstaat doordat bij de afhandelaar te 

weinig informatie beschikbaar is over de zending op het moment waarop de zending wordt aangeleverd. 

Beslissingen kunnen pas op het laatste moment worden genomen, waardoor de doorlooptijd bij de 

afhandelaar te lang duurt en dus wachttijden ontstaan.  

 

Op basis hiervan wordt aanbevolen om het aanleverproces bij de afhandelaar op te delen in drie 

deelprocessen aan de hand van zones. Beslissingsmomenten kunnen hiermee naar voren worden 

geschoven in het proces. Op deze manier ontstaat ook een overzichtelijker proces. De wachttijden zullen 

hiermee afnemen wat een vermindering van de kosten van het aanleveren moet opleveren. Eventueel 

vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op een verdere uitwerking van de oplossing en het 

implementeren ervan.  
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1 Inleiding 
1.1 Onderzoekskader 

1.1.1 Aanleiding 

Sinds medio 2017 kampt Schiphol met een tekort aan toegestane vliegbewegingen (slots). Tot 2020 mag 

Schiphol jaarlijks 500.000 slots gebruiken en dat aantal is bereikt. Dit gaat ten koste van vrachtvluchten 

en hier ondervindt de vrachtsector veel last van. Een luchtvaartmaatschappij die minder dan 80% van 

de toegewezen slots benut verliest volgens de regels automatisch het recht op die slots (Amsterdam 

Logistics, 2017). Luchtvrachtmaatschappijen weten hun historische slots niet te behouden vanwege de 

flexibele manier van werken. Dit had eerst weinig gevolgen voor vrachtvluchten, maar nu er sprake is 

van schaarste zijn er geen slots meer te verdelen. Enkele luchtvracht maatschappijen moesten daarom 

uitwijken naar luchthavens in de omgeving. In februari 2019 daalde het aantal vrachtvluchten met 20% 

ten opzichte van vorig jaar.  

 

Het belang van vrachtvluchten, ook wel full freighters genoemd, is zeer groot. Luchtvracht is goed voor 

20% van de toegevoegde waarde van Mainport Schiphol. Dit wordt bereikt met slechts 3,5% van de 

totale slots (Cohen R. , 2019). De netwerkfunctie van Schiphol speelt ook een belangrijke factor voor 

een goed vestigingsklimaat voor bedrijven met een internationale supply chain. Volgens IATA, de 

internationale handelsorganisatie voor luchtvaart, zal de komende jaren de marktvraag snel blijven 

ontwikkelen en groter zijn dan het aanbod van slots op Schiphol (Aris, 2019). Daarbij zou de Brexit een 

grote rol kunnen spelen in de groei van de luchtvracht op Schiphol. Wanneer met de Brexit wordt 

besloten dat Groot-Brittannië geen onderdeel meer uitmaakt van het Transitverdrag, zal dit ten goede 

komen van het vestigingsklimaat op Schiphol (Rabobank, 2019).  

 

ACN vraagt daarom als brancheorganisatie van de Nederlandse luchtvracht aandacht voor het belang en 

de groei van de luchtvrachtsector en verkent de opties. Hierbij staart ACN zich niet blind op het 

capaciteitstekort maar zal de efficiëntie van de keten ook worden onderzocht. Hoe kan zo optimaal 

mogelijk gebruik worden gemaakt van de schaarse capaciteit? Dit onderzoek is daar een bijdrage aan. 

Eén van bottlenecks waar de keten momenteel mee te maken heeft zijn wachttijden bij de afhandelaar. 

Daarom wordt op verzoek van ACN gekeken naar deze belangrijke schakel in de keten: het 

afhandelingsproces.  

 

1.1.2 Organisatiebeschrijving 

Sinds het ontstaan van ACN heeft het drie rollen ontwikkeld, om de missie ‘Het ontwikkelen van de 

Nederlandse luchtvrachtindustrie in de breedste zin van het woord’ te realiseren (ACN, 2019). Dit is de 

rol van facilitator, waarmee het activiteiten organiseert waarbij partijen uit de keten bij elkaar brengt. 

Hiermee worden relaties tussen partijen ontwikkeld en onderhouden. De tweede rol is de rol van 

innovator. Hierbij neemt ACN een initiërende rol bij innovatie- en ontwikkelingsprojecten. En tot slot 

is ACN een lobbyist. Omgaan met actuele ontwikkelingen in de omgeving en ‘aan tafel’ bij belangrijke 

beleidstafels. Op het ogenblik wordt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gewerkt aan 

de Luchtvaarnota. Hierin staan de prioriteiten voor de luchtvaart voor de komende jaren. ACN probeert 

de rol van luchtvracht hier prominent in voor te laten komen (Cohen R. , 2019). 

 

ACN is naast brancheorganisatie ook aanbieder van de ACN-pas. De ACN-pas voorziet in toegang, 

administratie en controle op de toegang tot de terreinen van bij ACN aangesloten terreinbeheerders zoals 

afhandelaars, vervoerders en expediteurs. Het lidmaatschap is beschikbaar voor bedrijven die actief zijn 

in, of betrokken zijn bij de luchtvracht in Nederland. Uit deze diensten komen de opbrengsten van ACN. 

Op 31-12-2017 stond het balanstotaal op €1.293.766  
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Dit doet ACN met een team van zeven mensen. Het team bestaat uit een directeur, drie managers en drie 

secretarieel/ administratief medewerkers ter ondersteuning. Als stagiair is er dus geen specifieke 

afdeling waar de stageperiode wordt uitgevoerd. Het organogram is te zien in bijlage 1. Boven het ACN-

bureau, staat het ACN-bestuur. Dit bestuur bestaat uit elf mensen waarbij elke sector uit de keten is 

vertegenwoordigd door één of twee personen uit diezelfde sector. Het bestuur is verantwoordelijk voor 

het besturen van de vereniging, daaronder valt het nemen van beslissingen over het vermogen. Daarnaast 

is het verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, jaarplan en jaarverslag.  

 

1.2 Doelstelling  
Doordat de luchtvrachtsector onder druk staat vanwege een tekort aan slots, is het van belang dat de 

keten zo optimaal mogelijk omgaat met deze schaarste. Het doel van het onderzoek is het aandragen van 

één of meerdere oplossingsrichtingen ter verbetering van de wachttijden bij afhandelaar tijdens het 

afhandelingsproces in de vorm aanbeveling aan ACN. Deze bijdrage wordt geleverd door het uitvoeren 

van kwalitatief onderzoek naar de huidige staat van het afhandelingsproces. Door het in kaart brengen 

van de onderliggende oorzaken zullen meerdere oplossingsrichtingen worden verkend.  
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1.3 Onderzoeksmodel 

Om structuur te geven aan dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van een onderzoeksmodel 

(Doorewaard, 2016). Na het formuleren van een doelstelling en het opstellen van een globaal 

conceptueel model kan deze worden opgesteld. Het conceptuele model komt uitgebreider aan bod in 

hoofdstuk twee. Dit is een schematische weergave van de belangrijkste stappen in het onderzoek. De 

stappen die in het onderzoeksmodel zitten verwerkt komen voort uit de vijf stappen van de Root Cause 

analyse (Mindtools, 2016): 

Stap 1   (1) Wat is het probleem? 

  (2) Verzamel gegevens 

Stap 2  (3) Identificeer mogelijke causale verbanden 

  (4) Bepaal de root cause 

Stap 3  (5) Maak een aanbeveling 

 

Onderzoeksmodel

Stap 3

Stap 2

Causale 

verbanden 

identificeren

Root cause 

bepalen

Aanbeveling

Stap 1

Onderzoek 

luchtvrachtketen

Onderzoek 

wachttijden

Theorie 

bottlenecks

Probleem

Onderliggende 

oorzaken

 
Figuur 1 Onderzoeksmodel (Nobel) 

Toelichting: 

Stap 1: Door het uitvoeren van een vooronderzoek ten aanzien van de luchtvrachtketen, de wachttijden 

en eerdere verbeterprojecten wordt een compleet beeld van het probleem geschetst.  

Stap 2: Vervolgens wordt dieper op de bottleneck ingezoomd om de onderliggende oorzaken van het 

probleem te achterhalen.  

Stap 3: Na het analyseren van de oorzaak-gevolg relaties ten aanzien van de wachttijden ontstaat een 

aanbeveling voor de verbetering van de wachttijden bij de afhandelaar in de luchtvrachtketen op 

Schiphol.  
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1.4 Vraagstelling van het onderzoek 

Vanuit het opstellen van een doelstelling en een onderzoeksmodel is een onderzoeksvraag 

voortgekomen waarmee het probleem opgelost kan worden. Ter ondersteuning van de onderzoeksvraag 

zijn vijf deelvragen opgesteld. De onderzoeksvraag is:  

 

‘Wat zijn de onderliggende oorzaken van de bottleneck tijdens het afhandelingsproces in de 

luchtvrachtketen op Schiphol op het gebied van export en waar liggen kansen voor verbetering?’ 

 

Deelvragen: 

Stap I  

1 Waaruit bestaat de luchtvrachtketen op het gebied van export op Schiphol?  

2 Hoe verloopt het proces van het aanleveren van exportvracht bij de afhandelaar op Schiphol?  

3 Op welke wijze leveren de huidige verbeterprojecten een bijdrage aan het oplossen van de 

bottleneck? 

 

Stap II  

4 Wat zijn de onderliggende oorzaken van de bottleneck tijdens het aanleveren van exportvracht in 

het afhandelingsproces in de luchtvrachtketen op Schiphol? 

 

Stap III 

5 Wat is een mogelijke oplossingsrichting voor de bottleneck in het afhandelingsproces op Schiphol?  

 

De luchtvrachtketen kent meerdere stakeholders. Dit onderzoek is vooral gefocust op de expediteurs, 

truckers en afhandelaars. De verladers en airlines komen in mindere mate aan bod. Daarnaast zijn op 

Schiphol drie grote stromen te onderscheiden; import, export en Road Feeder Service. Om het onderzoek 

af te bakenen is ervoor gekozen om te richten op enkel de exportstroom. Ook worden de RFS-stromen 

en de integrators buiten beschouwing gelaten. Tot slot richt dit onderzoek zich op exportstromen van 

normale goederen. Goederen met speciale vereisten zoals gekoelde goederen, levende dieren en 

farmaceutische goederen vallen buiten beschouwing.  

 

1.5 Leeswijzer 

In het eerste hoofdstuk zijn de aanleiding, de doelstelling en de onderzoeksvraag besproken. In het 

volgende hoofdstuk wordt het theoretisch kader opgesteld. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan 

op de methode van onderzoek. In hoofdstuk 4 worden de onderzoeksresultaten uitgewerkt. Op basis van 

deze resultaten worden conclusies getrokken. Deze komen aan de orde in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 

vindt u de aanbevelingen die voortkomen uit de conclusies.  
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2 Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk wordt het definitieve conceptueel model opgesteld. De kernbegrippen van het model, 

die in de rest van het onderzoek zullen terugkomen, worden toegelicht. Ter verkenning van de omgeving 

waarin Schiphol actief is wordt een omgevingsanalyse uitgevoerd. Om de oorzaken van de bottlenecks 

in kaart te brengen, wordt de Root Cause analyse en de Theorie of Constraints gebruikt. Tot slot worden 

het conceptueel model verder geoperationaliseerd naar topics en indicatoren. Dit wordt in een 

overzichtelijk schema weergegeven.  

 

2.1 Conceptueel model  
Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een conceptueel model. In deze paragraaf wordt dit 

model vermeld en toegelicht. Voor het conceptueel model wordt gebruik gemaakt van kernbegrippen. 

In dit onderzoek is gekozen voor de volgende kernbegrippen: onderliggende oorzaken en wachttijden. 

Deze begrippen staan als volgt in relatie met elkaar: 

 

 

 

 

 

 

Het is mogelijk dat er meerdere oorzaken zijn die gezamenlijk het probleem veroorzaken. Wanneer het 

noodzakelijk is om iets te veranderen in een organisatie, dit kan één bedrijf zijn of een hele keten, dan 

wordt er vaak naar drie factoren gekeken. Om het overzicht te bewaren is daarom gekozen om de 

verschillende mogelijke oorzaken te bundelen onder een drietal factoren (Penn, 2018). Deze factoren 

hebben allemaal invloed op een organisatie en staan ook allemaal in verbinding met elkaar. De factoren 

zijn als volgt:  

- personeel; 

- proces; 

- technologie.  

Deze termen samen worden ook wel de ‘gouden driehoek’ genoemd. Dat komt omdat alle factoren met 

elkaar in verbinding staan en zodra deze allemaal van goed niveau zijn, ze elkaar versterken. De factoren 

zijn ook niet los van elkaar te zien. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om een nieuw IT-systeem te 

implementeren als het personeel niet weet hoe ermee gewerkt moet worden. De wachttijd bij de 

afhandelaar is de afhankelijke variabele in dit conceptueel model. Volgens Taiichi Ohno, een van de 

grondleggers van Lean Manufacuturing, wordt wachttijd in een proces gezien als één van de zeven 

verspillingen (Vliet, 2019).  

 

Met het uitleggen van de kernbegrippen van het globale conceptueel model, kan nu de definitieve versie 

worden opgesteld. De onderliggende oorzaken kunnen worden onderverdeeld onder drie onafhankelijke 

variabelen, ook wel dimensies genoemd. Deze factoren hebben allemaal invloed op de afhankelijke 

variabele. Namelijk, de wachttijden bij de afhandelaar op het gebied van export.  

Onderliggende 
oorzaken

Wachttijden

Onderliggende oorzaken:

- Personeel

- Proces 

- Technologie 

Wachttijden bij de afhandelaar

- Exportproces

Figuur 3 Definitief conceptueel model 

Figuur 2 Globaal conceptueel model (Nobel) 
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Met het definitief conceptueel model kan een verwachting worden geformuleerd over de relaties tussen 

de kernbegrippen. Hiervoor wordt een verwachting geschetst van de invloed van de onafhankelijke 

variabelen op de dimensies van de afhankelijke variabele.  

1. Als het niveau en de inzet van het personeel bij de afhandelaar niet optimaal is, zullen de 

wachttijden bij het exportproces lang zijn.  

2. Als de processen in de luchtvrachtketen niet goed op elkaar aansluiten zullen de wachttijden 

lang zijn.  

3. Als technologie niet goed wordt ingezet, zullen de wachttijden lang zijn.  

 

2.2 Omgevingsanalyse 
Schiphol heeft de ambitie om de voorkeursluchthaven van Europa te worden. Daarvoor is een strategie 

opgesteld. Een efficiënte keten voor de luchtvracht vormt daarbij een belangrijk aspect voor Schiphol. 

Het is belangrijk om de factoren in kaart te brengen waar geen invloed op uitgeoefend kan worden, maar 

die wel impact hebben op de keten. Zo kan proactief worden ingespeeld op kansen en bedreigingen. Om 

de omgeving waarin de luchtvrachtketen actief is te omschrijven, is gekozen voor het opstellen van een 

DESTEP-analyse en een concurrentieanalyse.  

 

De DESTEP-analyse bevat zes factoren die elk van grote invloed kunnen zijn. De uitkomsten van de 

analyse zullen worden meegenomen bij het opstellen van een aanbeveling aan ACN. De 

concurrentieanalyse wordt opgesteld om in beeld te brengen hoe de concurrenten ervoor staan op een 

aantal belangrijke aspecten. In overleg met Maarten van As, stagebegeleider en Managing Director 

ACN, is een drietal luchthavens geselecteerd die in de analyse worden meegenomen (Persoonlijke 

communicatie, 4 maart ’19).  

 

2.3 Root Cause Analyse  
Het is belangrijk om de onderliggende oorzaken van de bottleneck te achterhalen. Een methode die daar 

goed op aansluit is de Root Cause Analyse. Het doel van deze analyse is om het probleem te beschrijven 

en de onderliggende oorzaken ervan te bepalen, zodat daarmee vervolgens een aanbeveling opgesteld 

kan worden. Die aanbeveling is gericht op het aanpakken van de onderliggende oorzaken. De vijf 

stappen die daarvoor worden gebruikt, staan beschreven in het onderzoeksmodel. In figuur 3 is 

weergegeven hoe onderliggende oorzaken in relatie liggen tot het probleem. Om aan te tonen dat de 

Root Cause analyse een bruikbare theorie is voor dit onderzoek, wordt nu een eerder onderzoek 

besproken waarin deze analyse is toegepast.  

 

Root Cause Analyse in de logistiek  

In een onderzoek van Dirk Beenhakkers wordt ook gebruik gemaakt van deze theorie (Beenhakkers, 

2016). In dit onderzoek gaat de onderzoeker op zoek naar een manier waarop het gebruik van e-Link bij 

het aanleveren van exportvracht kan worden verhoogd, zodat de voordelen van het project zichtbaar 

worden. Met de Root Cause Analyse wordt gezocht naar onderliggende oorzaken van het feit dat e-Link 

nooit helemaal is geïmplementeerd. Dit laat zien dat de analyse geschikt is voor het opsporen van 

onderliggende oorzaken.  
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2.4 Theory of Constraints  

De Theory of Constraints (TOC) is een managementmodel dat helpt bij het opsporen en verhelpen van 

knelpunten in een proces (Goldratt, 2012). De letterlijke vertaling van constraints is beperkingen. De 

theorie gaat ervan uit dat de output van een proces wordt bepaald door de capaciteit van het knelpunt. 

Het verbeteren van de doorlooptijd staat centraal bij deze theorie en door het knelpunt in de keten 

optimaal te exploiteren en/ of op te heffen, moet meer efficiëntie in de gehele keten ontstaan. Bij het 

exploiteren speelt buffermanagement een belangrijke rol. Door het aanleggen van buffers kan de 

doorlooptijd verbeterd worden. De keten is zo sterk als zijn zwakste schakel en daarom zal je eerst de 

hele keten in kaart moeten brengen om deze te kunnen vinden.  

 

TOC is ook een manier waarmee verborgen kansen gevonden kunnen worden. Door het in kaart brengen 

van oorzaken en gevolgen komen mogelijk nieuwe inzichten naar voren. De doorstroom van goederen 

op een luchthaven kan worden gezien als de doorlooptijd van een proces. Het is belangrijk dat goederen 

vanaf het moment van aanmelding van de zender bij de expediteur zo snel mogelijk aankomt bij de 

ontvanger. Aangezien TOC focust op de doorlooptijd van goederen is het een theorie die goed 

toepasbaar is op de wachttijden bij de afhandelaar. Doordat gezocht wordt naar buffermogelijkheden 

wordt deze theorie ook gebruikt bij het beantwoorden van de laatste deelvraag. Om aan te tonen dat deze 

theorie goed toepasbaar is voor dit onderzoek worden een aantal eerdere onderzoeken besproken waarin 

de Theory of Constraints ook werd gebruikt.  

 

TOC in de dienstensector 

In 1999 heeft Samia Siha, een docent Operations Management van de Kennesaw State University, 

Kansas, Verenigde Staten, een artikel geschreven voor het blad Managing Service Quality (Siha, 1999). 

Het artikel gaat over het gebruik van TOC in de dienstensector. Ze geeft aan dat het model goed 

toegepast kan worden om de uitvoering van een proces te kunnen verbeteren.  

 

TOC in een ziekenhuis 

In een scriptie, waarin onderzoek wordt gedaan naar de doorlooptijd op de afdeling oogheelkunde in het 

Maasstad ziekenhuis, wordt wederom gebruik gemaakt van TOC (Janse, 2010). De doorstroom van 

patiënten kan worden gezien als de doorlooptijd van een ziekenhuis. Voor de opzet van het onderzoek 

is gebruik gemaakt van het stappenplan wat aangereikt wordt vanuit TOC. Hiermee heeft de onderzoeker 

kunnen achterhalen wat de constraint was in de keten, en gezocht naar manieren om deze constraint op 

te heffen. Dit onderzoek toont aan dat er met het gebruik van TOC tot een valide conclusies en 

aanbeveling gekomen kan worden.  

 

TOC op een luchthaven 

In een onderzoek dat plaats vond op de luchthaven van Helsinki, Finland is gebruik gemaakt van de 

Theory of Constraints (Kaplas, 2014). In dit onderzoek wordt gekeken naar de factoren die van invloed 

kunnen zijn op de bottleneck, naar de capaciteit van de processen op de luchthaven en hoe de processen 

een bottleneck kunnen vormen voor de rest van de keten. Met de theorie is vastgesteld dat er per proces 

een aantal factoren zijn die ervoor kunnen zorgen dat het proces een bottleneck kan vormen voor de rest 

van de keten. De capaciteit van het proces vormde een beperking waardoor de output van de keten 

negatief werd beïnvloed. In het verslag worden ook enkele suggesties gegeven over hoe de capaciteit 

van een proces vergroot kan worden. Dit onderzoek laat zien dat het gebruik van TOC succesvol is in 

het opsporen van bottlenecks en het vinden van verbetermogelijkheden.  
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2.5 Topics en indicatoren 

In deze paragraaf worden de kernbegrippen en dimensies uit het conceptueel model geoperationaliseerd 

tot topics en indicatoren. Te zien in onderstaand overzicht.  

Kernbegrip Dimensies Topics Indicatoren 

Wachttijden Exportproces Luchtvrachtketen  

 

- Schakels 

- Handelingen per schakel 

Congestie - File 

Inefficiëntie 

(Verspilling)  

- Stilstaan  

- Niks doen  

Onenigheden - Ruzies 

- Opstootjes 

- Stress op de werkvloer  

Service 

onbetrouwbaar 

- Onzekerheid 

- Gevoelig voor fouten 

Verbeterprojecten - E-Link 

- Milkrun 

- SCMP 

- E-Freight 

Onderliggende 

oorzaken 

Personeel Ongeschoold - Uitzendkrachten 

- Lage vergoeding 

Capaciteit  - Lage marges  

- Bezetting 

Cultuur - Hoog verloop 

- Geen toewijding  

- Uitzendkrachten 

Proces Piekvorming - Vrijdagmiddag en -avond  

- Loods kosten  

- Overcapaciteit 

Aanvoerstromen - RFS-stromen 

- Importstromen 

- Land- en airside  

Belangen 

stakeholders 

 

- Verlader 

- Trucker  

- Expediteur 

- Afhandelaar  

- Airline 

Technologie  Digitalisatie - Papierstromen 

Transparantie - Informatie-uitwisseling 

Platform - Slottijden 

- Aanmelden  

- Bufferzones  

Tabel 1 Overzicht kernwaarden, dimensies, topics en indicatoren (Nobel) 

Vervolgens kan per topic een verwachting worden opgesteld. Na het uitvoeren van het onderzoek kan 

worden geconcludeerd of de werkelijkheid overeenkomt met de verwachtingen. De uitwerking van de 

verwachtingen per topic zijn te vinden in bijlage 4.  
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3 Methodologie 
In dit hoofdstuk wordt de methode van het onderzoek beschreven. In paragraaf 3.1 wordt de 

onderzoekstrategie toegelicht. Vervolgens wordt de methode van data verzameling besproken. Ook 

wordt uitgelegd hoe de analyse van deze informatie zal plaatsvinden. Tot slot wordt met een 

triangulatieschema aangetoond hoe betrouwbare en valide resultaten behaald zullen worden.  

 

3.1 Onderzoeksstrategie 
Om tot betrouwbare resultaten te komen, zullen meerdere onderzoeksmethodes worden gebruikt. Het 

toepassen van triangulatie van bronnen helpt bij het in beeld brengen van de hele situatie. Per dimensie 

worden meerdere methodes gebruikt om zaken en feiten te kunnen bevestigen. In onderstaand schema 

is te zien welke methodes worden gebruikt en hoe ze bij de dimensies worden ingezet. In bijlage 5 staat 

een overzicht van welke methodes worden gebruikt per deelvraag.  

 

Dimensie Interview Literatuur Observaties 

Exportproces Alle geïnterviewden 

bevragen over de topics 

van het exportproces.  

Raadplegen van literatuur 

waarin wordt gesproken 

over het exportproces op 

Schiphol en in het 

specifiek over de 

wachttijden bij de 

afhandelaars.  

Het exportproces bij de 

afhandelaar observeren 

met als doel het meten van 

de wachttijden. Daarnaast 

het hele proces een keertje 

meemaken vanuit de 

trucker. Hierbij letten op 

alle handelingen en 

mijlpalen in het proces. 

Personeel Alle geïnterviewden 

bevragen over de topics 

van personeel. Daarnaast 

de relatie tussen de 

wachttijden en het 

personeel aan de orde 

laten komen.  

-  Bij het observeren bij de 

afhandelaar letten op de 

houding en manier van 

werken van het personeel.  

Proces Alle geïnterviewden 

bevragen over de topics 

van het proces. Daarnaast 

de relatie tussen de 

wachttijden en het proces 

aan de orde laten komen 

Raadplegen van literatuur 

over de aanpak van het 

exportproces op Schiphol.  

Bij het observeren van het 

proces vanuit trucker 

letten op hoe het proces in 

zijn werk gaat.  

Technologie Alle geïnterviewden 

bevragen over de topics 

van technologie. 

Daarnaast de relatie tussen 

de wachttijden en de 

technologische 

ontwikkelingen aan de 

orde laten komen.  

Raadplegen van literatuur 

over het gebruik van 

technologie in de 

luchtvrachtketen op 

Schiphol.  

Bij het observeren letten 

op de technologie die 

wordt gebruikt tijdens het 

uitvoeren van het proces.  

Tabel 2 Triangulatieschema (Nobel) 
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3.2 Gegevensverzameling  

3.2.1 Diepte-interview 

Voor het afnemen van interviews is ervoor gekozen om diepte-interviews te houden. Voor interviews is 

het belangrijk wie en hoeveel personen geïnterviewd gaan worden. Het is belangrijk om personen te 

interviewen waarvan rijke informatie wordt verwacht, aangezien dit een kwalitatief onderzoek is. Rijke 

informatie wil zeggen dat het informatie is die het onderwerp vanuit verschillende oogpunten belichten. 

Hiervoor worden mensen geïnterviewd uit de volgende sectoren: truckers, expediteurs en afhandelaars. 

Hierbij is de functie van de geïnterviewde ook nog van belang. Het is vooral belangrijk dat de 

geïnterviewde veel kennis heeft over, en ervaring heeft met het vraagstuk en dus in staat is om rijke 

informatie te delen. Het zijn dus vaak mensen zijn die een hogere functie bekleden binnen het dit bedrijf. 

Dit betekent niet dat er niet wordt gesproken met de mensen op de werkvloer. Tijdens de observaties 

wordt er met chauffeurs gesproken die het afhandelingsproces dagelijks meemaken.   

 

Aangezien bedrijven vanuit meerdere sectoren betrokken zijn bij het exportproces, is het belangrijk om 

de bottleneck vanuit meerdere oogpunten te bekijken. Vanuit de belangrijkste sectoren zullen daarom 

minimaal 2 à 3 mensen geïnterviewd worden. Zo wordt een compleet beeld geschetst van de situatie. 

Dit komt neer op ongeveer 10 tot 15 interviews. Naast dat het afnemen en verwerken van interviews 

veel tijd in beslag neemt, is uit onderzoek gebleken dat na ongeveer 12 interviews een punt van saturatie 

is bereikt.  

 

De verladers worden niet betrokken bij het onderzoek omdat deze schakel in de keten niet veel invloed 

kan uitoefenen op de manier waarop het afhandelingsproces is ingericht bij de afhandelaar. De airlines 

hebben nauwelijks last van wachttijden bij de afhandelaar. Afhandelaars bouwen voor de airlines een 

buffer op, zodat een zo hoog mogelijke beladingsgraad kan worden gerealiseerd. Daarnaast staan de 

hoofdkantoren van de airlines niet in Nederland. Strategische beslissingen worden daarom elders 

genomen waardoor de airlines niet interessant zijn om te betrekken bij het onderzoek. 

 

Ter voorbereiding op de interviews is een topiclijst opgesteld. Deze topics staan vermeld in tabel 1. 

Deze topics vormen de basis van het interview. Hiermee kan een semigestructureerd onderzoek worden 

afgenomen. Dit biedt ruimte voor doorvragen. In bijlage 9 staat een overzicht van de personen die 

worden geïnterviewd. Hierin worden de volgende zaken vermeld: 

- Naam van de organisatie. 

- De sector waarin de organisatie actief is.  

- De functie van de geïnterviewde. 

- Waarom een interview met deze persoon wordt afgenomen. 

 

3.2.2 Observaties  

Er zullen twee soorten observaties worden gehouden. De eerste is tijdens een meeloopdag bij trucking 

bedrijf D.J. Middelkoop & Zn uit Nieuw-Vennep. Tijdens deze meeloopdag zal gelet worden op een 

aantal zaken:  

- Werkwijzen bij verschillende afhandelaars. 

- De ondersteuning van technologie. 

- Personeel bij de afhandelaars. 

- Het proces in het algemeen. 
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Daarnaast zal ook een aantal keer een meting plaatsvinden van de wachttijden buiten het terrein van de 

afhandelaars. Aangezien hier veel van de wachttijd wordt doorgebracht is dit niet te registreren. Daarom 

zullen de wachttijden gemeten moeten worden om een indruk te krijgen van de bottleneck. Ter 

voorbereiding van deze vorm van observatie (bijlage 12) zijn een aantal onderwerpen op een rijtje gezet 

waarover vragen gesteld zullen worden aan de chauffeurs: 

- aanvoerstromen; 

- wachtmomenten; 

- houding personeel; 

- duur wachttijd; 

- e-Link. 

 

3.2.3 Geraadpleegde documenten  

Bij het raadplegen van documenten wordt onder andere gebruik gemaakt van scripties die zijn gemaakt 

door eerdere stagiaires van ACN. Deze scripties hebben een soortgelijk onderwerp (Iersel, 2018) of 

gebruiken een vergelijkbare methode van onderzoek (Beenhakkers, 2016). Daarnaast zijn er ook 

scripties geraadpleegd waarin de Theory of Constraints en de Root Cause analyse terugkomen. Deze 

scripties worden geraadpleegd om kennis op te doen over de toepassing ervan in een onderzoek. Deze 

scripties worden vermeld in paragraaf 2.3 en 2.4.  

 

3.2.4 Geraadpleegde literatuur 

Voor dit onderzoek wordt ook gebruik gemaakt van verschillende literatuur. Hieronder worden de 

boeken vermeld die zijn geraadpleegd tijdens de uitvoering van dit onderzoek:  

- Praktijkgericht kwalitatief onderzoek van Doorewaard et al (Doorewaard, 2016). 

- Taaltopics: Rapporteren van Cees Braas et al (Braas, 2016). 

- Wat is onderzoek? van Nel Verhoeven (Verhoeven, 2018). 

- Luchtvrachtlogistiek een dynamische keten in perspectief van Van Damme et al (van Damme, 

2014). 

- Supply Chain Management van Van Assen et al (van Assen, 2009). 

 

3.3 Gegevensanalyse  
Het analyseren van de informatie die komt uit de interviews is een proces wat bestaat uit drie stappen. 

Eerst zullen de fragmenten uit een interview per topic bij elkaar worden gezet. Hier wordt vervolgens 

een samenvatting van gemaakt. Deze samenvattingen zijn te vinden in bijlage 7. Dit is om aan te tonen 

hoe te werk is gegaan. Uiteindelijk wordt ook een algehele samenvatting gemaakt van het interview. 

Deze samenvatting zal ter controle worden voorgelegd aan de betreffende persoon met de vraag of dit 

een correcte weergave van het gesprek is. De samenvattingen van de interviews zullen worden 

weergegeven in bijlage 10. Van één interview is het transcript in bijlage 11 toegevoegd. Voor de 

observaties zal ook een verslag worden gemaakt waarin de belangrijkste constateringen worden 

vermeld. Deze zijn te vinden in bijlage 12 

 

Bij het uitwerken van een oplossingsrichting voor de wachttijden wordt een mogelijke besparing 

berekend. Hiervoor worden onder andere cijfers gebruikt over de kosten van een uur wachten. Deze data 

is opgevraagd bij een aantal bedrijven. Deze cijfers worden vertrouwelijk behandeld. Daarnaast wordt 

een dataset opgevraagd bij Smartloxs. Zij zijn de partij die het systeem achter de ACN-pas leveren. 

Daarmee registreren zij ook alle acties die worden gemaakt met een ACN-pas. Samen met de observaties 

waarin de wachttijden zijn gemeten vormen deze cijfers de basis voor de financiële analyse. Omdat de 

nieuwe situatie nog niet is geïmplementeerd is het lastig om iets te zeggen over de hoeveelheid tijd dat 

bespaard gaat worden. Daarom zal een voorzichtige schatting worden gemaakt.   
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3.4 Betrouwbaarheid en validiteit  
Bij validiteit wordt gesproken over de mate waarin de onderzoeksmethode de onderzoeker in staat stelt 

terechte uitspraken te doen over hetgeen wat onderzocht tracht te worden. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen interne en externe validiteit. Met interne validiteit wordt beoordeeld of de resultaten, de 

conclusies en de aanbevelingen geldig zijn voor de situatie die onderzocht is. Tijdens dit onderzoek is 

geprobeerd de interne validiteit te verhogen door het principe van triangulatie toe te passen. Hiermee 

ben je in staat om het vraagstuk van verschillende kanten te belichten. Daarnaast is het samenstellen van 

de topics en indicatoren in samenspraak gegaan met collega’s bij ACN. Hiervoor is ook 

literatuuronderzoek gedaan naar de luchtvrachtketen en de uitdagingen waar het mee te maken heeft. 

Deze topics en indicatoren worden gebruikt bij het afnemen van de interviews. Ze zorgen ervoor dat er 

vragen worden gesteld over de onderwerpen die moeten leiden tot valide antwoorden. Tot slot is 

gekozen om personen te interviewen die functies bekleden waarbij ze dagelijks te maken hebben met 

het onderwerp dat onderzocht wordt. Deze personen beschikken over veel kennis van het onderwerp en 

kunnen daarom rijke informatie delen. Het afnemen van interviews is een geschikte manier om vanuit 

verschillende oogpunten informatie te verzamelen over een onderwerp. De informatie die hieruit 

voortkomt zal daarom een goede indicatie geven over de onderliggende oorzaken van de wachttijden 

tijdens het afhandelingsproces bij de afhandelaar.  

 

Met betrouwbaarheid wordt ingegaan op de mate waarin een herhaling van het onderzoek tot dezelfde 

resultaten zal leiden. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten worden twee acties 

ondernomen. De eerste heet het ‘vier-ogen’ principe. Dit houdt in dat resultaten worden voorgelegd aan 

mijn begeleider en mede-stagiaires voor hun oordeel en suggesties. Ten tweede wordt zoals eerder 

aangegeven de samenvatting van het interview voorgelegd aan de geïnterviewde. Hiermee wordt 

gecontroleerd of de samenvatting de mening van de geïnterviewde goed weergeeft.   
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4 Onderzoeksresultaten  
In dit hoofdstuk komen de onderzoeksresultaten aan bod. Dit hoofdstuk is opgebouwd uit vijf 

paragrafen. In paragraaf 4.1 wordt de luchtvrachtketen op Schiphol besproken en uitgelegd. In 4.2 wordt 

ingezoomd op het afhandelingsproces bij de afhandelaar. In 4.3 wordt er gekeken naar de resultaten van 

eerdere verbeterprojecten. Paragraaf 4.4 gaat over de onderliggende oorzaken van de wachttijden. In de 

laatste paragraaf worden de verbetermogelijkheden besproken. Elke paragraaf correspondeert met een 

deelvraag en deze worden aan het eind van de paragraaf beantwoord in de conclusie.  

 

4.1 De luchtvrachtketen 

In deze paragraaf wordt de luchtvrachtketen op het gebied van export op Schiphol uitgewerkt. 

Vervolgens zullen de informatie- en documentatiestroom worden toegelicht.  

 

4.1.1 Luchtvrachtketen op Schiphol (export) 

In het onderstaande overzicht is een globale proces flow van het exportproces van de luchtvrachtketen 

op Schiphol weergegeven (van Damme, 2014). In het overzicht zijn de fysieke goederenstroom en de 

geldstroom verwerkt. De geldstroom staat hier gelijk aan de contractuele verbindingen. De richting van 

de pijl geeft aan wie door wie wordt ingehuurd. De expediteur wordt ingehuurd door de verlader 

enzovoorts. De expediteur is de regisseur van de luchtvrachtketen en organiseert het vervoer vanaf de 

verlader tot aan de klant. Voor de logistiek in Nederland betekent dit het (laten) ophalen van vracht bij 

de verlader en zorgen dat het op tijd bij de afhandelaar wordt afgeleverd voor de vlucht waar het op 

gepland staat.   

Luchtvrachtketen Schiphol

Verlader

 

Expediteur Trucker Afhandelaar Airline

Legenda:

     Fysieke stroom 

     Geldstroom

 
Figuur 4 Luchtvrachtketen Schiphol (Nobel) 

4.1.2 Informatiestroom 

Informatievoorziening is een van de belangrijke aspecten in de luchtvrachtketen. Op basis van de 

informatie kunnen voorbereidingen worden getroffen en planningen worden gemaakt. Echter, in de 

luchtvrachtketen wordt er weinig data gedeeld. Uit de interviews met de drie expediteurs en drie 

afhandelaars (zie bijlage 10) is naar voren gekomen dat de expediteur enkel een Freight Waybill (FWB) 

verstuurt naar de afhandelaar en de airline. Dit is een elektronische versie van de Air Waybill (AWB). 

Op basis daarvan maakt de airline een bouwinstructie voor een vlucht. De afhandelaar ontvangt deze 

samen met een vluchtschema van de airline. Dit is de informatie waar de afhandelaar het mee moet 

doen. Ondanks dat ze weten wat er binnenkomt en op welke vlucht het mee moet, is het onduidelijk 

wanneer het binnenkomt. Volgens G. Driebeek, Managing Director (Bijlage 10, interview 10) is de 

informatie-uitwisseling eenzijdig. De afhandelaar ontvangt informatie, maar stuurt verder niks terug 

naar de expediteur of trucker.  
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4.1.3 Documentenstroom  

Gelijk aan de fysieke goederenstroom loopt ook de documentenstroom. Bij het exporteren van goederen 

komen veel verschillende soorten documenten kijken (ICAO, 2016). Het begint bij de verlader. Deze 

stuurt, zodra er een overeenkomst is met de expediteur, een factuur van de zending met daarbij de 

paklijst naar de expediteur en zijn klant. Hiermee kan de expediteur de export goederen verklaring 

opmaken die ter controle naar de douane wordt verstuurd. Zodra deze zijn goedgekeurd, krijgt de 

expediteur uitvoerdocumenten terug. Ondertussen maakt de expediteur ook de Master Air Waybill en 

het House Manifest op. Bij het consolideren van vracht worden er meerdere House Air Waybills 

gekoppeld aan de Master Air Waybill. Deze documenten worden verstuurd naar zowel de airline als de 

afhandelaar. De afhandelaar moet altijd controleren of een zending die wordt aangeleverd Ready for 

Carriage is. Dit houdt in er aan een aantal voorwaardes over de manier van aanleveren, 

douaneformaliteiten en de beveiliging status is voldaan. Het douane Export Control System (ECS) voert 

een controle uit, en zodra deze goed is, wordt de zending vrijgegeven (Cargonaut, 2019). In 

onderstaande afbeelding is te zien hoe de documentenstroom verloopt.  

4.1.4 Conclusie  

Meteen conclusie wordt antwoord gegeven op de eerste deelvraag: ‘Waaruit bestaat de luchtvrachtketen 

op het gebied van export op Schiphol?’ De luchtvrachtketen bestaat uit vijf belangrijke schakels waarbij 

de verlader de trigger is van het exportproces. De expediteur is hierbij de regisseur. De contractuele 

verbindingen lopen echter niet gelijk met de goederenstroom. Tegelijkertijd heeft de afhandelaar te 

maken met een beperkte beschikbaarheid van informatie over de vracht die gaat binnenkomen. Ze 

ontvangen met de FWB van de expediteur en de bouwinstructie van de airline enkel informatie over de 

zending zelf. Daarbij is de informatie-uitwisseling nog eenzijdig.   

Figuur 5 Documentatiestroom luchtvrachtketen. (ICAO, 2016) 
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4.2 Proces bij de afhandelaar  
In deze paragraaf wordt er dieper ingezoomd op het aanleverproces bij de afhandelaar. Hierbij wordt 

het proces eerst in kaart gebracht in 4.2.1 en vervolgens wordt toegelicht waar in het proces de 

wachtmomenten voorkomen.  

 

4.2.1 Afhandelingsproces bij de afhandelaar 

Op Schiphol zijn er vijf grote afhandelaars actief. Dit zijn Dnata, KLM Cargo, Menzies, Swissport en 

Worldwide Flight Services (WFS). Onderzoek naar de processen van de afhandelaars toont aan dat, los 

van de indeling van de loods die bij elke afhandelaar wel verschillend is, de processen veel 

overeenkomsten vertonen.  

 

De afhandelaar is de schakel die landside verbindt met airside. Landside is de kant waar de vrachtwagens 

aankomen en airside is de kant waar de vliegtuigen aankomen. In bijlage 6 wordt een algemene 

weergave getoond van de situatie bij een afhandelaar (Ankersmit, 2013). De activiteiten van de 

afhandelaar zijn daarom onder te verdelen in land- en airside activiteiten. Onder airside activiteiten 

vallen alle handelingen die worden verricht in het gebied waar directe toegang tot het vliegtuig mogelijk 

is. Alle afhandelaars op Schiphol hebben op zijn minst één plek waarmee airside bereikt kan worden om 

toegang te krijgen tot geparkeerde vliegtuigen. Deze ruimte is beveiligd met een hek en een security 

checkpoint. Wanneer goederen en personeel het airside terrein willen betreden moeten ze eerst langs dit 

checkpoint. 

 

Luchtvracht kan weggaan op; geplande passagiersvluchten, geplande vrachtvluchten of chartervluchten. 

Een passagiersvliegtuig heeft enkel ruimte voor vracht in de ‘buik’ van het vliegtuig, vandaar de naam 

belly freight. Het inladen van een vliegtuig op de juiste manier voor een optimale vlucht is een lastige 

taak, gezien de gewicht restricties en beschikbare ruimte in verschillende delen van het vliegtuig. Het 

gewicht en de balans is erg belangrijk gedurende de hele vlucht. De instructies voor het inladen van een 

vliegtuig krijgt de afhandelaar van de airline. Alle airlines die op Schiphol opereren, kiezen een 

afhandelaar die verantwoordelijk is voor de afhandeling activiteiten. De landside activiteiten zijn alle 

handelingen die plaatsvinden bij de afhandelaar waarbij geen directe toegang tot airside nodig is. 

Hieronder valt het afhandelen van trucks.  

 

De overige activiteiten van de afhandelaar bestaan uit het opbouwen, afbreken en opslaan van vracht. 

Opslag is vaak tijdelijk aangezien vracht normaliter tussen 24 en 8 uur voor de geplande vertrektijd van 

het vliegtuig wordt aangeleverd. Alle afhandelaars brengen opslagkosten in rekenen wanneer eerder dan 

24 uur wordt aangeleverd. Dit is recent nog verkort tot 18 uur voor vertrek. In figuur 6 is het proces 

uitgetekend.  
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Figuur 6 Afhandelingsproces bij de afhandelaar (Nobel) 
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4.2.2 Wachtmomenten bij de afhandelaar 

De wachttijden bij de afhandelaar vormen een groot probleem voor verschillende stakeholders. Uit 

interviews is gebleken dat de kosten voor de aanleverende partij in sommige gevallen zelfs 

verdriedubbeld is. Voor de afhandelaar is het een probleem aangezien het de efficiëntie van het proces 

niet ten goede komt. De airlines zijn ook de dupe van de wachttijden. Vracht mist zijn vlucht waardoor 

ruimte niet optimaal benut wordt. Hieronder worden de momenten tijdens het aanleverproces uitgelicht 

waar wachttijden ontstaan. De informatie voor deze paragraaf is vergaard tijdens de meeloopdag met 

D.J. Middelkoop & Zn. en het meten van de wachttijden bij de afhandelaars. In bijlage 12 zijn 

samenvattingen te vinden van deze observaties.  

 

4.2.2.1 Congestie op de weg  

Wanneer de truck aankomt bij de afhandelaar om vracht aan te leveren, is vaak sprake van congestie. 

De wachtrij is zo lang dat er rijen ontstaan op de openbare weg. Dit maakt het ook lastig om de 

wachttijden precies te kunnen registreren. Uit drie van de drie interviews met de afhandelaars is naar 

voren gekomen dat de wachttijden bij Swissport het ergst zijn. De ruimte op het voorterrein is vrij 

beperkt waardoor nauwelijks ruimte is voor trucks om binnen de hekken van het terrein te kunnen 

wachten. Dit geldt overigens niet voor alle partijen. Bij Dnata en KLM is dit beter georganiseerd. Er 

zijn ook afhandelaars die hetzelfde voorterrein moeten delen. Menzies, Swissport (Terminal 9) en WFS 

delen een voorterrein waarbij het tijdens piektijden kan voorkomen dat truckers, die elk voor een andere 

afhandelaar komen, elkaar in de weg zitten. Uit de observaties van de wachttijden is naar voren gekomen 

dat het regelmatig gebeurt dat chauffeurs door de planner op het kantoor worden teruggeroepen. De 

wachttijden zijn dan zo lang dat het niet zinvol is om in de rij te blijven staan. De rit wordt dan de 

volgende dag opnieuw gereden. Hier ontstaat voor truckers een dubbele kostenpost aangezien de rit twee 

keer uitgevoerd wordt, waarbij de eerste rit niks oplevert.  

 

Vanwege de congestie bij de afhandelaars zijn expediteurs en vervoerders genoodzaakt om bij het 

inplannen van een rit rekening te houden met extra wachttijd. Over het algemeen moet vracht minimaal 

acht uur voor de ETD (Estimated Time of Departure) worden aangeleverd. Vanwege de congestie komt 

het voor dat zendingen de ‘cut-off’ niet halen. In dat geval mist het zijn vlucht en moet de expediteur 

een nieuwe boeking doen bij de airline. Voor dit soort gevallen willen airlines graag een buffer 

opbouwen, zodat ze in geval van ontbrekende vracht de vlucht alsnog kunnen vullen. Voor KLM is dit 

volgens B. Krol (Bijlage 10, interview 6) een voordeel aangezien het naast airline ook actief is als 

afhandelaar. KLM beschikt over de mogelijkheid om snel te schakelen bij het ontbreken van vracht voor 

een vlucht.  

 

4.2.2.2 Documentenbalie 

De volgende stap is het laten controleren van de papieren bij de documentenbalie. Inmiddels is het bij 

iedereen bekend dat er lange wachttijden zijn bij de afhandelaars. Uit het interview met F. Carton van 

DHL (Bijlage 10, interview 2) kwam naar voren dat hierop wordt gereageerd door ervoor te zorgen dat 

de beladingsgraad van een vrachtwagen zo hoog mogelijk is. Het is namelijk zonde om voor één pallet 

vier uur in de rij te staan. Een volle truck betekent echter ook veel papierwerk, en dus meer tijd om te 

controleren bij de balie. Eén van de belangrijkste handelingen die een expediteur doet is het consolideren 

van vracht. Van verschillende klanten hebben ze vracht wat bijvoorbeeld naar Hong Kong moet. Dan 

kunnen ze dit samenvoegen onder één grote zending. Verschillende House Air Waybills (HAWB) 

worden dan samengevoegd onder één Master Air Waybill (MAWB). Een HAWB is een vrachtbrief voor 

de luchtvracht en wordt uitgegeven door de expediteur. De MAWB is het contract tussen de expediteur 

en de airline. In de luchtvracht worden zendingen veelvuldig geconsolideerd om ruimte te kunnen 

boeken tegen scherpere tarieven. Dit is namelijk in het voordeel van de airline en de expediteur. Dit 
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betekent wel dat bij de controle van de documenten elke zending aparte papieren bij zich heeft. Dit 

papierwerk wordt handmatig gecontroleerd en voorzien van een stempel, alvorens een dock toegewezen 

kan worden. Daarnaast is tijdens de meeloopdag duidelijk geworden dat de bezetting in deze 

documentenbalie’s vaak te laag is. Enkele chauffeurs waarmee is gesproken tijdens het observeren van 

de wachttijden, hebben aangegeven dat bij Dnata wel eens wordt besloten om geen gebruik te maken 

van e-Link. Het voordeel dat behaald kan worden met e-Link is dan weg en iedereen staat in dezelfde 

rij. In paragraaf 4.3.1 komt e-Link uitgebreider aan bod.  

 

4.2.2.3 Dockdeur (2x) 

De afhandelaar heeft tijdens de piekmomenten niet voldoende bezetting aan de deur om de aanvoer aan 

te kunnen. Dit resulteert wederom in wachttijden. Parallel aan het ontvangen van vracht wordt ook 

vracht wordt opgebouwd, importvracht uit het vliegtuig geladen en klaargemaakt voor vertrek. Het 

personeel van de afhandelaar moet daarom worden verdeeld over verschillende werkstations. Tijdens 

het aanleveren van vracht loopt de ruimte achter de deur vol. Deze ruimte moet eerst worden vrijgemaakt 

voordat nieuwe vracht aangenomen kan worden. Uit gesprekken met chauffeurs (Persoonlijke 

communicatie, 17 mei’19) is naar voren gekomen dat ze te horen krijgen dat ze even geduld moeten 

hebben bij het aandocken van hun vrachtwagen.  

 

Zodra een dock is aangewezen en de vracht gelost is, dient het volgende moment aan. De vracht moet 

gecontroleerd te worden. Is werkelijk binnengekomen wat binnen hoort te komen? Zijn er schades? 

Voor deze controle moeten chauffeurs wederom wachten op personeel dat beschikbaar is om deze 

controles uit te voeren. De chauffeur moet wachten totdat de controle is uitgevoerd.  

 

4.2.3 Conclusie  

Met een conclusie wordt antwoord gegeven op de tweede deelvraag: Hoe verloopt het proces van het 

aanleveren van exportvracht bij de afhandelaar op Schiphol?’  Met een procesflow is in figuur 6 

weergegeven hoe het proces bij een afhandelaar verloopt. De trucker komt aan bij de afhandelaar en met 

behulp van de ACN-pas wordt toegang verleend tot het voorterrein. Voordat de trucker kan gaan lossen, 

worden de bijbehorende documenten gecontroleerd. Na het lossen vindt een fysieke controle plaats en 

daarna zit de taak van de trucker erop. Tijdens dit proces zijn vier momenten vastgesteld waar 

wachttijden ontstaan.  
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4.3 Resultaten eerdere verbeterprojecten 

Door de resultaten van eerdere verbeterprojecten te bestuderen, kan bij het opstellen van een aanbeveling 

rekening gehouden worden met eventuele fouten die destijds zijn gemaakt. Aan de andere kant zijn er 

ook goede punten die worden meegenomen in de aanbeveling. De projecten die aan bod komen zijn het 

e-Link project, Milkrun project, het Smart Cargo Mainport Programme en het e-Freight project. Eerst 

wordt het project toegelicht, dan worden de resultaten en de kritiek op het project besproken.  

 

4.3.1 E-Link 

Wat houdt e-Link in? 

E-Link is een systeem dat het aanleveren van exportvracht ondersteunt en verbetert. E-Link maakt 

gebruik van de ACN-pas om alle informatie over een zending te bundelen en toegankelijk te maken 

tijdens het hele vrachtproces. Zo kan er door de kaart te scannen handmatige controles van vooraf 

gevalideerde data overslaan. E-link kijkt naar de digitale vrachtbrief, gegevens voor de douane en 

informatie over de chauffeur en zijn vrachtwagen. Door verplichte controles uit de Europese 

luchtvaartwet te integreren wordt daar ook aan voldaan. Het doel van e-Link is om het aanleveren van 

exportvracht mogelijk te maken zonder een bezoek aan de documentatiebalie. 

 

Wat is het resultaat van e-Link? 

In werkelijkheid is het systeem niet zo succesvol gebleken. In een onderzoek naar e-Link dat is 

uitgevoerd door een stagiair in 2016 komt naar voren dat maar 24% van de zendingen op Schiphol wordt 

aangeleverd met e-Link (Beenhakkers, 2016). Het gaat hier om de lokale aanleveringen. Het wordt dus 

niet door alle partijen gebruikt. Daarnaast kwam onder andere uit het interview met E. Roeleveld 

(Bijlage 10, interview 4) naar voren dat het enkel een vervanging van de vrachtbrief waardoor het 

uiteindelijke doel, een proces zonder documentatiebalie, niet is behaald. Ondanks dat, zeggen vele dat 

e-Link wel veel potentie heeft, maar dat het nog verder uitgebreid moet worden. 

 

Kritiek op e-Link 

- Het is enkel een vervanging van de luchtvrachtbrief. De overige documenten die een chauffeur 

bij zich heeft dienen alsnog gecontroleerd te worden.  

- E-Link is nog niet volledig geïmplementeerd waardoor de beoogde voordelen niet haalbaar zijn. 

E-Link heeft daarom een slecht imago gekregen wat het gebruik ervan niet stimuleert. 

- Personeel van zowel de afhandelaar als de trucker zijn niet goed op de hoogte gebracht van de 

nieuwe werkwijze waardoor e-Link niet goed wordt gebruikt.  
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4.3.2 Milkrun 

Wat houdt Milkrun in?  

De hoeveelheid truckbewegingen tussen de eerste (afhandelaar) en tweede (expediteurs en truckers met 

eigen loods) linieloodsen op Schiphol is te hoog. Hiervoor werd gezocht naar een oplossing. Deze werd 

gevonden in de vorm van een ‘Milkrun’. Dit is een methode waarmee importvracht van meerdere 

expediteurs, gecombineerd in een ‘Milkrun’, wordt afgeleverd (ACN, 2019). Het idee komt van de 

melkboer die vroeger met een kar langs de deuren ging om melkflessen te verkopen, en de oude flessen 

weer ophaalden. Door het combineren van vracht worden individuele ritten van de expediteur bespaard. 

Dit scheelt truck-bewegingen op het terrein van de afhandelaar, is sneller, goedkoper en goed voor het 

milieu.  

 

Wat is het resultaat van Milkrun? 

Sinds de start in 2015 heeft Milkrun goede resultaten geboekt. Aan het einde van het eerste jaar had 

Milkrun 16 deelnemers. Daarmee zijn de volgende resultaten behaald: 

- Een besparing van 2915 truckbewegingen.  

- Een ruime verdubbeling van de beladingsgraad van 2,5 naar 5,4 ton per truck. 

- Een CO2-reductie van 30%.  

 

Kritiek op Milkrun 

Ondanks de goede resultaten van Milkrun is er toch kritiek op Milkrun. Uit het interview met E. Nagel 

(Bijlage 10, interview 3) bleek dat het een duurder alternatief is voor sommige partijen. Milkrun wordt 

vanaf Menzies uitgevoerd door Bos Transport, en vanaf Swissport is Nagel de uitvoerende partij. Het is 

in sommige gevallen voordeliger voor een trucker om vracht zelf op te halen in plaats van het te laten 

afleveren. Dit heeft te maken met het transport naar de klant van de trucker. Daarnaast zijn er een hoop 

klanten die niet willen dat vracht wordt gemixt met vracht van andere klanten. Milkrun is voor die 

klanten dus geen optie. Namens ACN zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheid voor 

een Milkrun voor export. Dit is echter nooit van de grond gekomen en dat heeft onder andere te maken 

met snelheid. Bij het aanleveren van exportvracht is snelheid belangrijk. Met een Milkrun wordt vracht 

opgehaald bij verschillende expediteur alvorens het wordt aangeleverd. Dit belemmert de snelheid van 

het proces. 

 

4.3.3 Smart Cargo Mainport Programme  

Wat houdt SCMP in? 

Het Smart Cargo Mainport Programme is een project dat is gestart door een aantal stakeholders op 

Schiphol (Hoets, 2018). Het heeft meerdere doelen opgesteld waarmee het de ambitie om de slimste 

vracht hub in Europa te worden, probeert te bereiken. Het doel van het SCMP-project dat het meest 

relevant is voor dit onderzoek is de optimalisatie van de logistiek op landside. Voor het optimaliseren 

van de logistiek op landside is gestart met het ‘Landside Pick-up and Delivery’ project (Haagens, 2019). 

Het doel van het project is om de planning van het proces te verbeteren door het invoeren van 

aanleverslots. Dit moet ten goede komen van de doorlooptijd tijdens het aanleverproces en zorgen voor 

een betere planning bij de afhandelaar. De ontwikkeling van een Trucking App is hier onderdeel van. 
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Wat is het resultaat van het SCMP? 

Momenteel zit de Trucking App nog in de ontwikkel fase. Het project kampt met een aantal flinke 

uitdagingen. Het opstellen van operationele regels en het centraliseren van data blijken lastig te zijn. 

Daarom zijn nog geen resultaten beschikbaar van het project. Het feit dat het project al zo lang onderweg 

is zonder dat er resultaten zijn geboekt, zegt ook wat over de medewerking van alle partijen. Wanneer 

partijen echt potentie zien in een project zal er meer tijd en geld in worden gestoken.  

 

Kritiek op SCMP? 

Het grootste punt van kritiek is dat het te lang duurt. Het project loopt nu ongeveer twee jaar en er zijn 

nog geen zichtbare resultaten. Het beoogde resultaat is niet reëel en er zullen kleinere stapjes genomen 

moeten worden. Uit de concurrentieanalyse is gebleken dat Brussel Airport met BruCloud binnen een 

jaar tijd een applicatie heeft ontwikkeld. Ondanks het kleinere formaat van Brussel Airport is het wel 

snel geïmplementeerd en Schiphol zou hier een voorbeeld aan kunnen nemen. BruCloud bestaat uit 

meerdere applicaties die elk een ander onderdeel van het proces bedienen. Daarnaast zijn de meningen 

over een Trucking app verdeeld. Wanneer nog steeds sprake is van een aanleverpiek, zullen slottijden 

geen uitkomst bieden.  

 

4.3.4 E-Freight 

Wat houdt e-freight in?  

Dit project is een initiatief van IATA uit 2006 en streeft ernaar het vrachtvervoer via de lucht volledig 

papierloos te maken (Schiphol, 2012). Voor een gemiddelde zending zijn ongeveer 30 verschillende 

papieren documenten nodig. De documenten die nu nog nodig zijn worden vervangen door digitale 

informatie die tijdens het proces beschikbaar moeten zijn voor de betrokken partijen. Het moet zorgen 

voor meer efficiëntie, hogere productiviteit, betere kwaliteit en betrouwbaarheid en uiteindelijk een 

kostenbesparing. Bovendien is het ook beter voor het milieu om minder papier te gebruiken.  

 

Wat is het resultaat van e-freight? 

In 2011 heeft Schiphol een onderscheiding gekregen van IATA als erkenning voor de ‘grote 

inspanningen bij het bevorderen van het gebruik van e-freight’ (Schiphol, 2012). Het liet in dat jaar de 

beste resultaten zien op gebied van e-freight samen met twee andere luchthavens. Met e-freight worden 

20 van de 30 papieren documenten vervangen door een digitale versie. Daarnaast heb je altijd te maken 

met de voortgang van e-freight in het land waar de zending naartoe wordt geëxporteerd. Wanneer de 

processen in deze landen nog niet ingericht is op de digitale versies van documenten ben je alsnog 

genoodzaakt om de papieren versie aan te leveren.  

 

Dit geldt niet voor de Air Waybill. Hiervoor is een ‘e-AWB Single proces’ voor ingericht (ACN, 2019). 

Ongeacht of de bestemming een papieren documentatie vereist, kan de aanleverende partij toch digitaal 

de Air Waybill aanleveren. Hierin heeft Schiphol een leidende rol. Momenteel wordt bijna 70% van de 

Air Waybills digitaal aangeleverd (IATA, 2019).  

 

Kritiek op e-freight?  

E-Freight heeft zijn doel nog niet bereikt. Er zijn nog steeds documenten die nog niet zijn vervangen 

door een papieren versie. Hier geldt dus eigenlijk hetzelfde als bij het e-Link project. Ook als het e-

AWB Single proces voor 100% in gebruik wordt genomen, komen er nog steeds papieren documenten 

bij het proces kijken. Dit zou daarom een gedeeltelijke oplossing zijn voor een klein deel van het proces, 

de documentatiecontrole.  
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4.3.5 Conclusie  

Met een conclusie wordt antwoord gegeven op de derde deelvraag: ‘Op welke wijze leveren de huidige 

verbeterprojecten een bijdrage aan het oplossen van de bottleneck?’ Het is belangrijk dat er wijze lessen 

worden getrokken uit voorgaande projecten. Deze lessen zullen worden meegenomen bij het opstellen 

van een aanbeveling. Het belangrijkste punt van kritiek is dat bovenstaande projecten allemaal kijken 

naar specifiek probleem in plaats van het hele proces. In die zin leveren de huidige verbeterprojecten 

maar deels een oplossing voor het probleem. Uit het analyseren van de resultaten van de 

verbeterprojecten kan het volgende worden geconcludeerd: 

- E-Link toont aan dat de mogelijkheden er zijn om handmatige controles van vooraf gevalideerde 

data over te slaan.  

- Het is belangrijk dat personeel wordt geïnstrueerd over de nieuwe werkwijze bij de invoering 

van een nieuw systeem.  

- De Milkrun laat zien dat het combineren van vracht veel truckbewegingen bespaart. Het is 

echter nooit van de grond gekomen op het gebied van export.  

- E-freight laat zien dat het vervangen van een aantal papieren documenten door een digitale 

versie slechts een deeloplossing is.  

- Het SCMP-project laat zien dat het erg lastig is om alle neuzen in de luchtvrachtsector dezelfde 

kant op te krijgen doordat de ontwikkeling van de Trucking App al twee jaar onderweg is.  
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4.4 Onderliggende oorzaken van de wachttijden  

Voor het vaststellen van de onderliggende oorzaken wordt gebruik gemaakt van de Root Cause Analyse. 

Het vaststellen van oorzaak-gevolg relaties helpt bij het achterhalen van de werkelijke oorzaak. Om 

oorzaken te bundelen is besloten om de drie factoren van Penn te gebruiken. Op basis van de 

samenvattingen van de topics (zie bijlage 7) is het onderstaande waaierschema opgesteld waarin de 

onderliggende oorzaken zijn weergegeven.   

 

De input voor 4.4.1, 4.4.2 en 4.4.3 is te vinden in bijlage 8. Hier staan de analyseschema’s van alle 

topics weergegeven.  

 

4.4.1 Personeel  

Personeel is een belangrijke factor tijdens het aanleverproces. De luchtvrachtsector is een traditionele 

sector waarbij nog veel handmatig werk aan te pas komt. Afhandelaars hebben echter moeite om 

personeel aan te nemen en daarna ook vast te houden. Dit is deels te wijten aan de krappe arbeidsmarkt 

(zie bijlage 2 DESTEP-analyse). Aan de andere kant is er ook sprake van veel concurrentie op de markt. 

Daarom is de prijs van afhandeling de laatste jaren sterk gedaald. Om nog marge over te houden, moet 

worden gesneden aan de kosten kant. Voor een afhandelaar vormen personeelskosten een groot deel van 

de totale kosten en daarom is het budget beperkt.  

 

Wachttijden

Personeel

Te weinig capaciteit

Aannemen: krappe 
arbeidsmarkt

Vasthouden: laag 
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hoog verloop
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Figuur 7 Waaierschema onderliggende oorzaken (Nobel) 
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Daarnaast is de kwaliteit van het personeel niet altijd op het gewenste niveau. Door de lage marges bij 

de afhandelaar werken er nauwelijks vaste krachten. Vaste contracten zijn namelijk duurder en daarom 

zijn ze aangewezen op uitzendkrachten. Deze mensen zijn vaak niet opgeleid voor dit soort werk. 

Bovendien komen ze vaak uit het buitenland, waardoor je te maken krijgt met een taalbarrière.  

 

4.4.2 Proces 

De processen in de luchtvrachtketen sluiten niet goed op elkaar aan en dat heeft te maken met een aantal 

redenen. Ten eerste zijn de belangen van de verschillende stakeholders verschillend en daardoor wordt 

nog te veel in hokjes gedacht. De productie bij de verlader loopt traditioneel gezien van maandag tot en 

met vrijdag. Daarom krijgt de expediteur aan het einde van de week de meeste opdrachten binnen om 

de zendingen van de klant op te halen en te exporteren naar de internationale klanten van de verlader. 

De expediteur heeft als doel de zendingen zo snel mogelijk tegen een zo voordelig mogelijk tarief te 

exporteren. Om een voordelig tarief te krijgen, worden zendingen van verschillende verladers 

geconsolideerd.  

 

Expediteurs krijgen aan het begin weer te maken importvracht dat binnenkomt. Daarvoor moet ruimte 

vrij worden gemaakt. Vlak voor het weekend wordt veel vracht naar de afhandelaar gestuurd, soms zelfs 

vracht dat over twee à drie dagen op een vlucht gepland staat. De afhandelaar moet deze vracht dus eerst 

opslaan. Dit staat recht tegenover het belang van de afhandelaar die vracht het liefst maar één keer 

aanraakt en zo snel mogelijk in het vliegtuig kan laden. Dan kan namelijk de ruimte, die beperkt is, zo 

optimaal mogelijk worden gebruiken. Dit botst ook met de belangen van de airline die namelijk graag 

wil dat de afhandelaar een buffer voor ze opbouwen. Mocht ruimte onbenut zijn op een vlucht, wilt de 

airline de mogelijkheid hebben om deze gaten op te vullen. Zo wordt de ruimte zo efficiënt mogelijk 

benut.   

 

Onderliggende reden hiervan is dat de contractuele verbindingen niet gelijklopen met de fysieke 

goederenstroom. Dit is te zien in figuur 4. De geldstroom geeft weer hoe de contractuele verbindingen 

lopen. Wat opvalt is dat de trucker en de afhandelaar niet contractueel verbonden zijn. Dit zit een nauwe 

samenwerking tussen deze partijen in de weg. Uit het interview met de Product Manager van Rhenus 

kwam naar voren dat de kosten voor de gemaakte wachttijden niet doorbelast kunnen worden aan de 

afhandelaar (Bijlage 10, interview 5). Kortom, de operationele pijn zit bij de afhandelaar maar de 

financiële pijn zit bij de trucker.  

 

Ten tweede is er sprake van piekvorming. Voor export ontstaan aanleverpieken op de vrijdagmiddag. 

Deze piek ontstaat doordat verladers en kleine expediteurs vracht willen consolideren voor scherpere 

tarieven, waardoor vracht wordt opgespaard tot het einde van de week. De loodsen van de afhandelaars 

zijn niet ingericht om grote hoeveelheden in een kort tijdsbestek te ontvangen en daarom ontstaan 

wachttijden.  
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Ten derde zijn de vrachtbewegingen aan landside toegenomen. Door de afname van het aantal 

vliegbewegingen voor de vrachtsector waren een aantal airlines genoodzaakt een deel van hun operatie 

te verhuizen naar andere airports. Import vracht komt nu via een andere route naar Schiphol. Het wordt 

bijvoorbeeld eerst naar Brussel gevlogen, waarna het met een truck naar Schiphol wordt vervoerd. Dit 

betekent een afname aan bewegingen op airside, en een toename in bewegingen op landside. Dit maakt 

het extra druk op het voorterrein van de afhandelaar waardoor de wachttijden toenemen.  

 

4.4.3 Technologie  

Technologie kan het proces versnellen waardoor de doorlooptijd korter wordt. In de luchtvrachtketen 

lopen de technologische ontwikkelingen nogal achter. Tijdens ieder interview kwam naar voren dat 

hoeveelheid papierwerk wat gecontroleerd moet worden bij de afhandelaar te groot is. De 

documentatiebalie’s kunnen deze hoeveelheid niet aan, vooral niet tijdens de piekmomenten. E-Link is 

slechts een vervanging van de vrachtbrief en daarom brengt het niet veel voordeel met zich mee. Maar 

het heeft wel de potentie om zendingen papierloos aan te kunnen leveren. Daarnaast wordt over het 

algemeen te weinig informatie gedeeld door alle partijen in de keten. Belangrijke informatie die 

ontbreekt is het moment waarop een trucker vracht komt aanleveren bij de afhandelaar. Hierdoor is niet 

te voorspellen hoe druk het gaat worden, en daarom is het ook niet mogelijk om een personeelsplanning 

daarop aan te sluiten. Bovendien weten afhandelaars pas wat binnenkomt zodra de chauffeur aan de 

poort staat en zijn ACN-pas scant. Op dat moment kan de afhandelaar pas beslissingen nemen over 

vervolgacties. Wanneer dit allemaal gecontroleerd is, kunnen beslissingen worden gemaakt over welke 

dockdeur de chauffeur krijgt toegewezen, op welke locatie de vracht moet komen te staan en op welke 

vlucht het uiteindelijk mee moet. Kortom, er komen veel processen samen bij de afhandelaar, en dit 

zorgt voor een ad-hoc proces.  

 

4.4.4 Conclusie  

Met een conclusie wordt antwoord gegeven op de vierde deelvraag: ‘Wat zijn de onderliggende 

oorzaken van de bottleneck tijdens het aanleveren van exportvracht in het afhandelingsproces in de 

luchtvrachtketen op Schiphol?’ Uit het onderzoek is gebleken dat acht oorzaken zijn geïdentificeerd die 

allemaal bijdragen aan de wachttijden bij de afhandelaar tijdens het afhandelingsproces. Ze zijn 

geclusterd onder drie factoren die allemaal sterk van invloed zijn op een organisatie: personeel, proces 

en technologie. Er wordt geconcludeerd dat de factor technologie de onderliggende oorzaak is van de 

wachttijden en dat de andere factoren het probleem (slechts) verergeren. Door het gebrek aan informatie-

uitwisseling is het voor de afhandelaar niet mogelijk om de aanvoer van vracht te reguleren noch zich 

erop voor te bereiden. Hierdoor ontstaat een ad-hoc proces bij de afhandelaar. 
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4.5 Kansen voor Schiphol  
In de vorige paragraaf werd duidelijk dat er meerder oorzaken ten grondslag liggen aan de wachttijden 

bij de afhandelaar. In deze paragraaf wordt een oplossingsrichting gegeven voor dit probleem. Hiervoor 

wordt gebruik gemaakt van de Theory of Constraints.  

 

4.5.1 Buffermanagement 

Een van de manieren waarmee volgens de Theory of Constraints een bottleneck verholpen kan worden, 

is door het exploiteren ervan. Hierbij speelt buffermanagement een belangrijke rol. Het aanleggen van 

een buffermogelijkheid helpt om de bottleneck te ontzien door minder druk te zetten op dit punt.  

 

4.5.1.1 Huidige situatie  

Momenteel is de afhandelaar volgens G. Driebeek als het ware het afvoerputje van de luchtvrachtketen 

(Bijlage 10, interview 9). Op dit punt komen alle stromen samen. Wanneer de aanvoer van vracht te 

hoog wordt, raakt het putje verstopt en ontstaan er wachttijden. Vanwege het gebrek aan informatie-

uitwisseling kunnen de volgende beslissingen pas worden genomen, wanneer de chauffeur zich meldt 

aan de poort: 

- Is de zending Ready for Carriage?  

- Aviation Security (AvSec): Is de zending veilig verklaard?  

- Douane status (ECS): Is de zending vrijgegeven door de Douane? 

- Air Waybills (AWB): Is de informatie op de Air Waybill correct?   

Na het beantwoorden van bovenstaande vragen kan pas een dockdeur worden toegewezen. Aan de hand 

van het bijbehorende vluchtnummer kan een opslagplaats worden gekozen. Ter illustratie is de huidige 

situatie geschetst en hieronder weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 8 Huidige situatie afhandelaar (Nobel) 
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4.5.1.2 Gewenste situatie 

In de gewenste situatie is de afhandelaar niet meer het punt in het proces waar alles samenkomt en waar 

veel beslissingen op het laatste moment genomen moeten worden. Het is de bedoeling dat de 

beslissingsmomenten naar voren worden geschoven in het proces. In theorie is het mogelijk om vooraf 

aangeleverde data te valideren zodat de handmatige controle hiervan overgeslagen kan worden. Dit was 

het idee van e-Link, het is echter nooit volledig geïmplementeerd. Hiervoor moet naar het gehele proces 

gekeken worden, en niet enkel een deel van het proces zoals is gedaan bij eerdere verbeterprojecten. 

Tijdens het tweede interview met G. Driebeek van Smartloxs is een oplossingsrichting besproken die in 

deze paragraaf verder wordt uitgewerkt (Bijlage 10, interview 10). Het idee is geïnspireerd door de 

Theory of Constraint waarbij een buffer aangelegd moet worden om een knelpunt te ontzien.  

 

De Schiphol zone kan als het ware worden opgedeeld in verschillende zones. Om een zone te betreden 

zullen er een aantal vereisten zijn waaraan een zending moet voldoen. De bufferzone zal een van de 

zones zijn. De zones zijn als volgt opgedeeld: 

Zone 1  Buiten zone 

Zone 2 Bufferzone 

Zone 3   Afhandelaar zone 

Tabel 3 Indeling zones (Nobel) 

 

Zone 1: Buiten zone 

De eerste zone bevat het gebied buiten de rode lijnen in figuur 9. De handeling die in deze zone gedaan 

moet worden is het correct opstellen van alle AWB’s en HAWB’s. In de gewenste situatie moeten 

chauffeurs geweigerd kunnen worden voor het aanleveren van incorrecte documenten. Het exporteren 

van goederen met foutieve documenten kan grote boetes opleveren. In 10% van de aangeleverde AWB’s 

worden fouten ontdekt (Maarten van As, persoonlijke communicatie, 8 april ’19). In de Verenigde Staten 

controleren ze heel streng op de adresgegevens. Volgens de heer Krol van KLM Cargo zijn na de 

aanslagen op 9/11 zijn de regels aangescherpt, en bij een fout in de adressering worden forse boetes 

uitgedeeld. De afhandelaar is niet de partij die de goederen gaat vervoeren, en daarom zou de 

verantwoordelijkheid niet bij deze partij moeten liggen maar bij de expediteur die het vervoer van de 

goederen organiseert.  

Figuur 9 Zone 1 (Nobel) 
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Zone 2: Bufferzone  

De tweede zone zal worden ingericht als een overslagpunt. Vracht van verschillende expediteurs wordt 

door de trucker Ready for Carriage aangeleverd op dit punt. De Ready for Carriage status is een harde 

eis en de zending kan worden geweigerd indien deze niet voldoen aan de bijbehorende eisen. Vervolgens 

wordt de vracht geconsolideerd per afhandelaar en door een neutrale truck naar de desbetreffende 

afhandelaar gebracht. Dit is tevens de laatste zone. Dit is als het ware een soort Milkrun voor export, 

waarbij alleen de ‘last-mile’ wordt uitgevoerd door een neutrale partij. Het enige verschil met de import 

Milkrun is dat de expediteurs zelf de vracht eerst moeten afleveren, en dat het niet wordt opgehaald. In 

figuur 10 is een grafische weergave te zien van het ontwerp van de bufferzone.  

 

Voor het aanleveren van zendingen bij de bufferzone zal gebruik gemaakt worden van aanleverslots. 

Expediteurs of truckers kunnen een slot kiezen waarop ze willen aanleveren. Hiermee wordt het 

mogelijk om een planning te maken voor de inkomende vracht bij de bufferzone. Deze informatie moet 

ook beschikbaar zijn voor de afhandelaar zodat deze weet wat op elk moment in de bufferzone staat.  

 

Om de handelingskosten zo laag mogelijk en de snelheid zo hoog mogelijk te houden is het belangrijk 

dat vracht wordt aangeleverd in een standaardformaat, denk hierbij aan een ULD. Met een rol-systeem 

kan snel worden geschoven met zendingen. Met een systeem wordt bijgehouden welke zendingen 

momenteel in de bufferzone staan. De afhandelaar kan dan als het ware op afroep bepalen welke vracht 

op welk moment kan worden aangeleverd. Zodra de zending is afgeleverd, kan er gelijk een seintje naar 

de bufferzone, dat de volgende truck kan vertrekken. Zo sluit het aanleverproces beter op elkaar aan. Er 

wordt een constante aanvoer van vracht gecreëerd in plaats van een aanleverpiek waarop iedereen 

tegelijk komt.  

 

Tweezijdige informatie-uitwisseling is hierbij heel belangrijk. Momenteel wordt de afhandelaar vooral 

gevoed met informatie, maar krijgen de truckers en expediteurs hier niks voor terug anders dan een 

bevestiging dat de vracht is aangeleverd. In de nieuwe situatie moet de afhandelaar duidelijk 

communiceren wanneer een truck kan aanleveren.   

 

Het is belangrijk dat voor het opzetten van een bufferzone duidelijke regels worden opgesteld over een 

aantal zaken. Allereerst moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de aanleverslots. Het kan 

niet zo zijn dat een drie uur voor aanvang van een slot op een druk moment een aanvraag binnenkomt 

en dat dan wordt verwacht dat deze geaccepteerd wordt. Er moeten dus regels komen over uiterlijke 

aanvraagtijden. Daarnaast kan het ook niet zo zijn dat een expediteur of trucker voor de zekerheid een 

slot aanvragen. Er moeten dus sancties komen voor onbenutte slots.  

 

Zoals eerder vermeld zal gebruik worden gemaakt van één standaardmaat waarop vracht wordt 

aangeleverd. Deze regel moet streng gehandhaafd worden. Wil een expediteur of trucker hier niet aan 

mee werken, dan kunnen ze niet gebruik maken van de bufferzone en zullen ze in de rij moeten gaan 

staan. Tot slot is de informatie-uitwisseling heel belangrijk. Informatie moet voor meerdere partijen in 

de keten beschikbaar zijn. Het delen van informatie gaat nu schakel per schakel, maar dat is te langzaam.  

  



 

Bachelor scriptie Stijn Nobel – 1664424 - 38 - 

 
Figuur 10 Grafische weergave ontwerp bufferzone (Nobel) 

  

Ontwerp bufferzone
A

fh
an

d
el

aa
r 

zo
n
e

Dnata KLM Cargo Menzies Swissport WFS

B
u

ff
er

zo
n

e

Buffer

B
u

it
en

 z
o

n
e

                                               
                                               



 

Bachelor scriptie Stijn Nobel – 1664424 - 39 - 

Zone 3: Afhandelaar zone  

De laatste zone is het gebied van de afhandelaar. Bij het betreden van het voorterrein van de afhandelaar 

moet de ACN-pas worden gescand. Door een extra functie in het systeem te plaatsen kan ook worden 

gecontroleerd of aan de vereisten van zone 1 en 2 zijn voldaan. Aan de hand van deze informatie zou 

gelijk een dock toegewezen kunnen worden.  

 

Voor de vracht die komt vanaf de bufferzone zal een aparte dockdeur ingericht worden. Dit zal de 

snelheid van het aanleverproces bevorderen, omdat continu een dock beschikbaar is voor aanleveringen 

vanuit de bufferzone. Daarnaast wordt hiermee een mogelijkheid gecreëerd om de lokale stormen te 

scheiden van de buitenlandse aanvoerstromen. Wanneer er een mogelijkheid is voor chauffeurs om de 

ACN-pas te scannen bij het dock is het ook mogelijk om het proces beter te monitoren. Door het meten 

van de doorlooptijd kan de planning van de ritten beter op elkaar worden aangesloten. Doordat de 

afhandelaar weet wat met de rit vanuit de bufferzone meekomt, kunnen voorbereidingen getroffen 

worden. Zo kan het juiste personeel klaarstaan met het juiste materiaal, en is iedereen op de hoogte van 

waar de vracht moet komen te staan in het warehouse.  

 

Wanneer in de eerdere fases toch een foutje gemaakt is, zal het systeem dit aangeven met de kleur oranje 

of rood. Bij oranje wordt de chauffeur doorverwezen naar een backoffice waar de fout nog herstelt kan 

worden. Bij rood licht wordt de chauffeur geweigerd. Het controleren of alle lichten op groen staan zal 

niet veel tijd in beslag nemen. Er zullen gevallen zich blijven voordoen waarbij het licht op oranje of 

rood komt te staan, hiervoor is nog steeds een handmatige controle nodig 

 

In figuur 11 zijn de afhandelaars op Schiphol omcirkeld. WFS heeft drie loodsen en daarom zijn zeven 

cirkels terug te vinden in het figuur.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figuur 11 Zone 3 (Nobel) 
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4.5.1.3 Kostenbesparing 

Op basis van cijfers en aannames zal een voorzichtige schatting worden gedaan over de mogelijke 

besparing die de oplossing teweeg kan brengen. Bij het uitrekenen van de besparing wordt gebruik 

gemaakt de volgende cijfers: 

- Een besparing van de wachttijd (%). 

- De duur van de wachttijd (min). 

- Kosten per uur wachttijd (€). 

- Hefboomfactor (%).  

 

Besparing van de wachttijd (%) 

Zoals eerder (paragraaf 4.4.2) is vastgesteld, zijn er vier momenten in het aanleverproces waar sprake 

is van wachttijd. Op basis van de observaties is een schatting gemaakt van het percentage dat wordt 

doorgebracht op elk moment: 

1. Buiten het hek   20%   

2. Documentatiebalie 50% 

3. Dock 1 (Aandocken) 20% 

4. Dock 2 (Controle) 10% 

 

De grootste winst zal behaald worden tijdens moment 2, de documentatiebalie. In plaats van het 

handmatig controleren van de documenten, is het de bedoeling dat het stoplichten voor deze controles 

op groen staan. Wanneer in de eerdere fases toch een foutje gemaakt is, zal het systeem dit aangeven 

met de kleur oranje of rood. Bij oranje wordt de chauffeur doorverwezen naar een backoffice waar de 

fout nog herstelt kan worden. Bij rood licht wordt de chauffeur geweigerd. Het controleren of alle lichten 

op groen staan zal niet veel tijd in beslag nemen. Er zullen gevallen zich blijven voordoen waarbij het 

licht op oranje of rood komt te staan, hiervoor is nog steeds een handmatige controle nodig. Vandaar 

dat dit een besparing zal opleveren van ongeveer 50%.  

 

De besparing bij de documentatiebalie zal doorwerken op de andere wachtmomenten aangezien 

namelijk een dock planning kan worden gemaakt, en de interne route al vooraf bepaald kan worden. 

Daarom zal op de andere momenten ook een kleine besparing van ongeveer 10 à 20%. Dit geeft een 

totale geschatte besparing van 30%.  

 

Duur van de wachttijd (min) 

Voor de duur van de wachttijd zou gebruik worden gemaakt van een dataset van Smartloxs, het bedrijf 

dat verantwoordelijk is voor het systeem achter de ACN-pas. Echter is het niet gelukt om deze cijfers te 

kunnen raadplegen. In samenvatting 10 wordt uitgelegd waarom. De besparing van de wachttijden wordt 

daarom berekend op basis van gegevens van de observaties. Tijdens observaties hebben 53 respondenten 

informatie kunnen delen over de duur van de wachttijden. Een samenvatting van deze resultaten is te 

vinden in bijlage 12. De gemiddelde wachttijd van de observatie was 169 minuten. Dit staat gelijk aan 

2 uur en 49 minuten.  
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Kosten per uur wachttijd (€) 

Voor de prijs per uur wachttijd zijn meerdere truckers benaderd voor informatie. Van de ondervraagde 

zijn er vier partijen die hebben gereageerd. De getallen worden vertrouwelijk behandeld. De bedrijven 

zullen daarom worden genummerd: 

Kosten per uur wachttijd per bedrijf 

Bedrijf 1 €50,- per uur 

Bedrijf 2 €65,- per uur 

Bedrijf 3  €75,- per uur 

Bedrijf 4 €65,- per uur 

Gemiddelde prijs per uur wachttijd = €63,75 

 

Bedrijf 3 heeft aangeven dat de prijs afhankelijk is van het type trailer dat gebruikt wordt en dat de 

prijs tussen €50,- en €100,- ligt. Vandaar dat er gebruik wordt gemaakt van een gemiddelde van €75,- 

Tabel 4 Kosten per uur wachttijd (Nobel) 

 

Hefboomfactor (%) 

Bij een besparing op wachttijden is er sprake van een hefboomeffect in de verlaging van de doorlooptijd 

en een reductie van de wachttijd. Een daling in de doorlooptijd van het afhandelingsproces heeft een 

sterkere reductie van de wachttijd tot gevolg. In figuur 12 zijn twee situaties geschetst. Waarbij in de 

eerste situatie een productiviteit van 10 trucks per uur wordt behaald. In de tweede situatie is een 

verhoging van de productiviteit van 30% weergegeven. Hierin is te zien dat 13 trucks per uur 

afgehandeld worden. De cijfers in het rood staan voor de wachturen. In situatie I zijn dit 22 wachturen. 

In de tweede situatie is dit aantal gedaald met 9 wachturen, wat gelijk staat aan een daling van 40,9%.  

  

Figuur 12 Voorbeeld hefboomeffect (Nobel) 
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In onderstaande tabel zijn de resultaten van de berekening van de kostenbesparing weergeven.  

 

  A  B 

1 Gemiddelde wachttijd per chauffeur (min) 169 

2 Aantal respondenten 53 

3 Totale wachttijd respondenten 8957 
 

    

4 Hefboomfactor (%) 41% 

5 Besparing wachttijd (min) 3663 
 

    

6 Gemiddelde kosten p/u wachttijd € 63,75  

7 Kostenbesparing  € 233.542,58  

Tabel 5 Berekening kostenbesparing (Nobel)  

De cijfers in B1, B2, B4 en B6 zijn eerder berekend en daarom een gegeven. Voor de overige cijfers 

zijn de volgende berekeningen uitgevoerd: 

B3 = B1 * B2 

B5 = B3 * B4 

B7 = B5 * B6 

 

Naast de besparing op de kosten van het wachten worden nog meer besparingen gerealiseerd. Door een 

besparing van de wachttijd zijn minder trucks nodig voor het transport van dezelfde hoeveelheid vracht. 

Een truck kan namelijk meerdere minuten effectief rijden en daarom mogelijk meerdere ritten afronden. 

Dit heeft automatisch een reductie van de CO2 uitstoot tot gevolg. Een exacte berekening van deze 

besparing is niet mogelijk met de gegevens beschikbaar. 

 

4.5.2 Conclusie  

Met een conclusie wordt antwoord gegeven op de laatste deelvraag: ‘Wat is een mogelijke 

oplossingsrichting voor de bottleneck in het afhandelingsproces op Schiphol?’ Een oplossingsrichting 

zou kunnen zijn dat een bufferzone wordt ingericht voor de aanvoer van exportvracht. Alle exportvracht 

wordt hier op universele laadeenheid afgeleverd door de truckers en expediteurs waar het per 

afhandelaar wordt geconsolideerd. Vervolgens wordt het door een neutrale partij (trucker) aangeleverd 

bij de afhandelaar die hier een aparte rij voor heeft ingericht. Zo worden de stromen vanuit het buitenland 

gescheiden van de lokale stromen. Hierdoor ontstaat een proces dat beter is om te regisseren. Hierdoor 

zullen de schakels beter op elkaar aansluiten.  
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5 Analyse, conclusie en aanbeveling  
In de eerste paragraaf worden de onderzoeksresultaten uit hoofdstuk vier aan de hand van de theorie uit 

het theoretisch kader geanalyseerd. Vervolgens wordt in de conclusie antwoord gegeven op de 

onderzoeksvraag.  

 

5.1 Analyse 
Tijdens de analyse worden de resultaten van het onderzoek vergeleken met de theorie. Aan de hand van 

de stappen van de Root Cause Analyse wordt deze paragraaf opgebouwd. Daarbij zullen de topics het 

stuk ondersteunen. In tabel 1 zijn kernbegrippen en dimensies geoperationaliseerd naar topics en 

bijbehorende indicatoren. De laatste stap de Root Cause Analyse wordt behandeld in de conclusie. 

 

5.1.1 Wachttijden 

De eerste stap is het vaststellen van het probleem. Om het probleem te kunnen identificeren zijn topics 

opgesteld voor de afhankelijke variabele, de wachttijden. De analyse van de resultaten van de topics zal 

uitwijzen of de wachttijden ook daadwerkelijk worden veroorzaakt door de topics van de onafhankelijke 

variabele.  

 

De luchtvrachtketen is een keten waarin processen tussen de schakels niet naadloos in elkaar overlopen. 

Dit heeft te maken met de manier waarop de samenwerkingsverbanden tot stand zijn gekomen. In figuur 

4 is te zien dat de contractuele verbindingen niet gelijklopen met de goederenstroom. De trucker, die in 

dienst werkt van de expediteur, komt vracht aanleveren bij de afhandelaar. Deze afhandelaar werkt in 

dienst van de airline. Doordat de afhandelaar en de trucker niet met elkaar verbonden zijn, vindt hier 

geen nauwe samenwerking plaats tijdens het afhandelingsproces.  

 

Tijdens dit proces is er sprake van congestie. De wachttijden bij de afhandelaar zijn bij extreme drukte 

zo lang, dat trucks de openbare weg bezetten. Naast dat dit overlast veroorzaakt voor het verkeer, zorgt 

dit ook voor het belemmeren van de e-Link flow. Uit onderzoek is namelijk naar voren gekomen dat e-

Link pas werkt vanaf het moment dat de chauffeur zijn ACN-pas scant aan de poort van het voorterrein 

van de afhandelaar. In het conceptueel is vastgesteld dat wachttijden in een proces worden gezien als 

verspilling in een proces. Dit maakt het afhandelingsproces inefficiënt en daarmee is gelijk het probleem 

geïdentificeerd. 

 

Inefficiëntie tijdens het afhandelingsproces zorgt voor onenigheden op de werkvloer, onbetrouwbare 

service en hogere kosten. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat vanwege de wachttijden veel 

irritaties zijn bij het personeel van de afhandelaar, maar voornamelijk bij de chauffeurs. Ten tweede 

wordt de service van de afhandelaar onbetrouwbaar omdat de expediteurs en truckers niet weten hoeveel 

tijd ze moeten uittrekken om vracht op tijd aan te kunnen leveren, en hierbij de kans op het mislopen 

van een vlucht te minimaliseren. Tot slot betekent inefficiëntie ook hogere kosten. Hier volgt een 

uitspraak van F. Carton, Head of Operations bij DHL GB: ‘De kosten voor het aanleveren van vracht 

zijn in de afgelopen tweeëneenhalf jaar met 300% gestegen.’ Dit geeft wel aan dat de wachttijden direct 

leiden tot hogere kosten.  
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De verbeterprojecten op Schiphol zijn nog niet doeltreffend geweest. Uit onderzoek is gebleken dat de 

verbeterprojecten slecht deeloplossingen zijn voor een specifiek probleem. Zo is e-Link slechts een 

vervanging van de AWB en moeten nog steeds digitale documenten worden gecontroleerd bij de 

documentenbalie. Milkrun is alleen operationeel voor import en is ondanks pogingen niet van de grond 

gekomen voor export. Voor het e-Freight project geldt hetzelfde als voor e-Link. Tot slot is de Trucking 

App een project dat maar niet van de grond wil komen en nog steeds enkele grote uitdagingen moet zien 

te overwinnen.  

 

5.1.2 Onderliggende oorzaken  

Het probleem van het afhandelingsproces is geïdentificeerd. Dan is het nu zaak om de onderliggende 

oorzaken van het probleem vast te leggen. Hiervoor wordt gekeken naar de bijbehorende onafhankelijke 

topics. Voor het analyseren van de onderliggende oorzaken wordt onderscheid gemaakt tussen drie 

dimensies: personeel, proces en technologie.   

 

De capaciteit van het personeel bij de afhandelaar wordt door velen gezien als dé oorzaak van de 

wachttijden bij de afhandelaar. Daarbij zou het feit dat het personeel ongeschoold is, en vaak te maken 

heeft met een taalbarrière het probleem versterken. Uit onderzoek is inderdaad naar voren gekomen dat 

er regelmatig sprake is van een onderbezetting bij de afhandelaar. Dit ligt enerzijds aan het 

personeelsbestand dat niet groot genoeg is, maar anderzijds aan het feit dat er niet veel budget 

beschikbaar is. De krappe arbeidsmarkt maakt het lastig om mensen aan te nemen. Het lage salaris maakt 

het lastig om mensen vast te houden. Dit weerhoudt afhandelaars ervan om geld te investeren in een 

complete opleiding voor een werknemer. Een basisopleiding moet daarom voldoen. Dit bevestigt de 

bewering dat het personeel ongeschoold is. Als laatste heeft ook de cultuur die heerst bij de afhandelaar 

invloed op de prestaties van het personeel. Het gebrek aan leiding en de lakse houding dragen bij aan 

een onbetrouwbare service. Het feit dat er geen leiding aanwezig is op de werkvloer ligt in het verlengde 

van de beperkte capaciteit. De capaciteit van het personeel is wel degelijk van grote invloed op het 

afhandelingsproces. Het is echter niet de oorzaak aangezien de afhandelaar te maken heeft met een 

maximumcapaciteit. Op het moment dat de vraag de capaciteit overstijgt, ontstaat een knelpunt. Het 

inzetten van meer personeel heeft dan geen zin meer.  

 

Tijdens de piekmomenten zijn de wachttijden het meest zichtbaar. Door de traditionele werkwijze van 

verladers en kleine expediteurs (gesloten in het weekend), groeien de volumes die bij de afhandelaar 

worden aangeleverd exponentieel. Dit is echter niet de oorzaak van de wachttijden. Uit onderzoek is 

gebleken dat er dagelijks wachttijden zijn bij de afhandelaar. Weliswaar minder zichtbaar vanwege het 

ontbreken van congestie op de openbare weg, maar ze zijn er wel. De oplossingsrichting zal een 

afvlakking van de piekmomenten tot gevolg moeten hebben.  

 

De verschillende aanvoerstromen worden momenteel nog op dezelfde manier behandeld door de 

afhandelaar terwijl ze vragen om een verschillende aanpak. Uit observaties en interviews is naar voren 

gekomen dat het personeel relatief meer tijd nodig heeft om de buitenlandse aanvoerstromen af te 

handelen, omdat deze stromen niet aangemeld zijn en de chauffeurs niet hun eigen lading hoeven te 

lossen. Momenteel staat de lokale aanlevering in dezelfde rij, terwijl zij het probleem niet zijn. Daarom 

kan worden gesteld dat dit een deel van de oorzaak van het probleem is.  
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De beperkte mate van digitalisatie tijdens het afhandelingsproces zorgt voor onwetendheid bij de 

afhandelaar. Onwetendheid over de aankomsttijd van een zending en over de inhoud van de zending. 

Het is daarom niet mogelijk voor de afhandelaar om inkomende vracht voor te bereiden. Hierdoor 

moeten er veel beslissingen genomen worden op het moment dat de chauffeur zich met zijn vracht meldt 

bij de poorten van het voorterrein. Het delen van data tussen de expediteur, de trucker en de afhandelaar 

moet toenemen. KLM zet hier sterk op in en de keten zou daar als geheel een voorbeeld aan moeten 

nemen. Digitalisatie en transparantie gaan nauw samen. Door het digitaliseren van het proces wordt het 

makkelijker om de keten transparanter te maken. Dit zijn, samen met de verschillende soorten 

aanvoerstromen bij de afhandelaar die niet apart worden behandeld, de onderliggende oorzaken van de 

wachttijden.  
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5.2 Conclusie 
In de conclusie wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag die is opgesteld voor dit onderzoek: 

‘Wat zijn de onderliggende oorzaken van de bottleneck tijdens het afhandelingsproces in de 

luchtvrachtketen op Schiphol op het gebied van export en waar liggen kansen voor verbetering?’ 

 

Uit onderzoek is gebleken dat de wachttijden tijdens het afhandelingsproces bij de afhandelaar worden 

veroorzaakt door het ontbreken van digitalisatie, transparantie en het erkennen van verschillende eisen 

voor verschillende aanvoerstromen. Het afhandelingsproces bij de afhandelaar is een proces dat heel erg 

afhankelijk is van de informatie die beschikbaar is over een zending. Veel beslissingen over het 

vervolgtraject kunnen dus pas worden genomen zodra er bekend wat voor zending de chauffeur komt 

aanleveren. Er ontstaat zo een ad-hoc proces en dit veroorzaakt een bottleneck. Het nemen van deze 

beslissingen neemt namelijk veel tijd in beslag. Nog belangrijker is dat deze beslissingen eerder in het 

proces al genomen kunnen worden als de informatie bekend is. De afhandelaar moet dus op een bepaalde 

manier worden ontlast.  

 

Daarnaast zijn er nog een aantal factoren die geen positieve invloed hebben op de ontwikkeling van de 

wachttijden. Ze versterken het probleem waardoor het een complexe bottleneck wordt. De luchtvracht 

is een traditionele tak van sport en er komt veel handmatig werk aan te pas. Het menselijke kapitaal 

speelt daarbij een grote rol in het afhandelingsproces. Het doel van dit onderzoek was om een 

oplossingsrichting aan te dragen aan ACN waarbij er zo optimaal mogelijk wordt ingericht. Daarom 

moet er een manier worden gevonden waarop de huidige capaciteit zo optimaal mogelijk kan worden 

ingezet.  

 

Ook de piekvorming en de verschillende belangen van de stakeholders verergeren het probleem. Er kan 

worden geconcludeerd dat de verschillende belangen van de stakeholders indirect ook de aanleverpieken 

veroorzaken. De expediteur consolideert namelijk zendingen die aan het einde van de week worden 

aangeleverd bij de afhandelaar. Hierdoor ontstaan voor export de piekmomenten op vrijdagmiddag. Op 

vrijdag worden zendingen aangeleverd die in sommige gevallen pas zondag of maandag gepland staan 

voor een vlucht. De expediteur doet dit enerzijds om in de loods ruimte te creëren voor importvracht dat 

traditioneel op maandag binnenkomt. Anderzijds om te voldoen aan de wensen van de airline die graag 

een buffer opbouwen om te kunnen reageren op ruimte die vrijkomt op een vlucht.  

 

De Root Cause Analyse geeft aan dat de oplossing gericht moet zijn op het aanpakken van de 

onderliggende oorzaken. Uit onderzoek is gebleken dat het inrichten van een bufferzone op Schiphol 

een vermindering van de wachttijden kan veroorzaken. Dit idee is geïnspireerd vanuit de Theory of 

Constraints. Deze theorie beweert dat het aanleggen van een bufferzone een mogelijkheid is om een 

knelpunt te verlichten of op te heven. De bufferzone maakt het mogelijk om de aanvoer van vracht beter 

te kunnen verspreiden over de dag. Samen met het aanleggen van een bufferzone is het belangrijk dat 

het delen van meer data frequenter zal plaatsvinden. Er moet continu informatie beschikbaar zijn waar 

de afhandelaar op kan handelen. Door tegelijkertijd meer informatie te delen is het ook mogelijk om 

beslissingen in het proces op een eerder moment te nemen. De werkdruk bij de afhandelaar gaat hierdoor 

ook naar beneden. Gezien de besparingen die het teweeg kan brengen, zal het positief worden ontvangen 

door de verschillende partijen uit de keten.   
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5.3 Aanbeveling 
Uit de inleiding werd duidelijk dat er sprake is van een schaarste voor het aantal toegestane 

vliegbewegingen op Schiphol. De vraag naar luchtvracht zal in de komende jaren nog verder stijgen en 

daarom is het belangrijk om de eigen luchtvrachtketen zo optimaal mogelijk in te richten. Uit onderzoek 

is onder andere naar voren gekomen dat er een misvatting is over een werkelijke oorzaak van de 

wachttijden bij de afhandelaar. De eerdere verbeterprojecten zijn daarom niet doeltreffend geweest. Het 

waren oplossingen voor slechts een deel van het probleem. De wachttijden zijn ontstaan doordat de 

informatie-uitwisseling tussen de verschillende schakels in het proces niet optimaal is. Door de beperkte 

hoeveelheid informatie die wordt gedeeld, weet de afhandelaar niet wat er binnen gaat komen op welk 

moment. In combinatie met de hoeveelheid beslissingen die gemaakt moeten worden, zorgt dit voor een 

bottleneck bij de afhandelaar. Daarom is een aanbeveling opgesteld, waarmee de mate van informatie-

uitwisseling wordt verbeterd en de belangrijke beslissingen op een logischer moment in het proces 

worden genomen.  

 

Om tot een gedegen aanbeveling te komen, moet het hele proces onder de loep worden genomen. De 

ervaring leert namelijk dat het niet effectief is om naar een deel van het probleem te kijken. Om de 

bottleneck te verlichten of op te heven, is het nodig om een bufferzone in te ontwikkelen. Het voordeel 

van een bufferzone is dat de aanvoer van vracht beter kan worden gereguleerd. Hierdoor kunnen de 

piekmomenten worden afgevlakt waardoor de wachttijden zullen afnemen. Daarnaast kan de ‘last-mile’ 

worden uitgevoerd door een neutrale partij waardoor een soortgelijk proces ontstaat als de Milkrun voor 

de import. Milkrun voor import heeft een grote besparing teweeggebracht. Wanneer de uitvoering van 

dit idee goed is, kan het een soortgelijke besparing veroorzaken. Daarmee zouden het aantal 

truckbewegingen sterk afnemen, de beladingsgraad stijgen en de uitstoot van CO2 worden gereduceerd.  

 

Het volgende voordeel wat de bufferzone met zich mee brengt, mits er strenge regels worden opgesteld, 

is het verschuiven van het aantal beslismomenten naar voren in het proces. Een aantal beslissingen 

kunnen al eerder in het proces worden genomen indien de informatie-uitwisseling uitgebreider en 

frequenter wordt. Dit zorgt voor een minder ad-hoc proces bij de afhandelaar. Chauffeurs brengen 

minder tijd door bij de afhandelaar en dat zal wederom de wachttijden doen verminderen. Bovendien 

neemt de kans op fouten af doordat de meeste beslissingen al op een eerder moment worden genomen. 

Bij de afhandelaar vindt dus enkel een controle plaats of de beslissingen die genomen zijn, de juiste zijn.  

 

De oplossing vereist nog wel nader onderzoek, zoals eerder gezegd moeten er duidelijke regels worden 

opgesteld over het toelatingseisen van een zone. Ook voor de bufferzone moeten regels worden 

opgesteld over de manier van aanleveren. Denk hierbij aan het soort pallet dat wordt gebruikt voor het 

aanleveren, en of alle vereiste controles zijn gedaan. Daarnaast zullen de kosten van het project verder 

onderzocht moeten worden. Uit de analyse is in ieder geval al gebleken dat er een grote besparing kan 

worden behaald met het reduceren van de wachttijden bij de afhandelaars.  

 

Het doel van het onderzoek was om een oplossingsrichting te bieden voor de bottleneck in het 

afhandelingsproces bij de afhandelaar. Met het implementeren van deze oplossing zou de doelstelling 

van dit onderzoek worden volbracht. Daarnaast sluit het ook aan bij de missie van ACN. Het is nu aan 

ACN om deze oplossing verder uit te werken en een meer prominentere rol aan te nemen bij de 

implementatie ervan. 

  



 

Bachelor scriptie Stijn Nobel – 1664424 - 48 - 

5.3.1 Implementatie  

Het is belangrijk dat er een plan wordt opgesteld waarin een tijdsplanning, een financiële onderbouwing 

wordt vermeld en waar tegelijkertijd de kwaliteit wordt gewaarborgd.  

 

Tijdsplanning  

In onderstaande figuur is de tijdsplanning weergegeven. Het ontwikkelen van de visie en strategie zal 

de meeste tijd innemen aangezien hier onder andere de regels voor de bufferzone worden opgesteld. 

Daarnaast zal het creëren van draagvlak ook veel tijdkosten aangezien dit ook een probleem 

veroorzaakte voor de Trucking App. De leidende coalitie zal worden gevormd door ACN aangezien een 

nauwere betrokkenheid volgens meerdere partijen een positief effect zou hebben op de uitkomst.  

 

Financiële onderbouwing 

Voor het vaststellen van de kosten van het inrichten van een bufferzone is nog vervolgonderzoek nodig.  

In een onderzoek uitgevoerd door een oud-stagiair van ACN is een soortgelijke oplossing onderzocht 

(Borst, 2018). Uit zijn onderzoek kwam naar voren dat het inrichten van een bufferzone ongeveer 

€340.000 per jaar zal kosten. Hierbij is er gekeken naar kosten voor een loods, personeel en inventaris.  

 

In paragraaf 4.5 is bij een geschatte besparing van 30% van de wachttijd een besparing berekend van 

ruim €230.000. Deze besparing is uitgerekend op basis van slechts 53 ritten. In werkelijkheid ligt het 

aantal ritten per dag al een stuk hoger. Op het eerste gezicht zal met de bufferzone een positief resultaat 

gerealiseerd worden. Bovendien zullen ook het aantal truckbewegingen bij de afhandelaar afnemen en 

de uitstoot van CO2 worden gereduceerd.  

 

Kwaliteit  

Door het opstellen van SMART-doelen kan de kwaliteit van de implementatie worden gewaarborgd.  

SMART-doelen implementatie 

1 ACN zal voor het einde van volgend jaar tot een overeenstemming komen, waarbij alle partijen 

die betrokken zijn bij luchtvracht instemmen met een actieve betrokkenheid bij het ontwikkelen 

van een bufferzone.  

2 Vanaf 2021 zal er op kleine schaal (± 10 deelnemers) gestart kunnen worden met een bufferzone 

om op korte termijn positieve resultaten te realiseren.  

3 Binnen één jaar na de start moet het aantal deelnemers minimaal verdrievoudigd worden om de 

nieuwe werkwijze te kunnen verankeren.    

Tabel 6 Doelen implementatie (Nobel) 

  

Figuur 13 Tijdsplanning implementatie (Nobel) 
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6 Evaluatie  
Voor dit onderzoek is lang gezocht naar de juiste aanpak. In het begin was het even zoeken hoe het 

onderzoek aangepakt moest worden. De scope van het onderzoek was in de beginfase te breed. Het was 

daarom lastig om een goede methode te kiezen. Door het onderwerp af te bakenen naar een specifieker 

onderdeel werd dit makkelijker. Het onderwerp dat uiteindelijk onderzocht werd, was een bottleneck in 

het aanleverproces bij de afhandelaar. Hier past een theorie over bottlenecks bij. De Theory of 

Constraints sluit daarom goed aan bij de praktijksituatie. Daarnaast moesten de onderliggende oorzaken 

van de bottleneck in kaart worden gebracht. Hiervoor werd de Root Cause Analyse gebruikt. Deze 

theorie paste hier goed bij omdat het helpt bij het identificeren van causale verbanden tussen de 

onderliggende oorzaken. De combinatie van de twee theorieën zorgden voor de resultaten die zijn 

behaald. In het vervolg is het misschien overzichtelijker en duidelijker als er wordt gekozen voor één 

methode die de hele lading van het onderzoek dekt.  

 

Voor het analyseren van de informatie werd voornamelijk gebruik gemaakt van interviews. Het 

noodzakelijk om bij de schakels in de keten langs te gaan om informatie over het proces te vergaren 

aangezien vanuit meerdere perspectieven het onderwerp werd bekeken. De betrouwbaarheid van de 

interviews is gewaarborgd door samenvattingen op te sturen naar de geïnterviewde voor een bevestiging 

en eventuele opmerkingen. Dit geldt ook voor de validiteit. Het gebruik van meerdere methodes van 

dataverzameling zorgde ervoor dat het onderwerp vanuit verschillende kanten bekeken kon worden. 

Informatie uit interviews kon bijvoorbeeld worden bevestigd door de observaties die zijn gedaan. Voor 

de interviews gaven de topics houvast. Het afnemen van interviews zal volgende keer wel anders worden 

aangepakt. In het vervolg zullen interviews worden opgedeeld in twee fases. Een fase waarin het 

onderwerp wordt verkend met een aantal interviews. Dan volgt een fase met interviews waarin je in 

staat bent om gerichtere vragen te stellen en dus meer nuttige informatie kan verzamelen.  

 

Voor het onderzoek is ook een omgevingsanalyse gedaan. Deze bestaat uit een DESTEP-analyse en een 

concurrentieanalyse. Deze analyses hebben in het begin van de periode veel tijd gekost en het levert 

uiteindelijk maar een kleine bijdrage aan het onderzoek. Vanuit ACN werd verteld dat Schiphol zou 

worden ingehaald door andere luchthavens als er niet snel iets zou veranderen. Daarom is gelijk gestart 

met een omgevingsanalyse. Na het inperken van het onderwerp was de omgevingsanalyse minder van 

toepassing op het onderzoek. Desalniettemin is er zeker bruikbare informatie uit gekomen, maar dit staat 

niet gelijk aan de hoeveelheid tijd dat hierin is gestoken. Tijd dat beter benut had kunnen worden.  

 

Een mogelijk alternatief voor de onderzoeksmethode was het gebruik van een GAP-analyse. Met deze 

analyse wordt eerst gekeken naar de huidige situatie en vervolgens naar de gewenste situatie. Dan 

worden overeenkomsten en verschillen vastgesteld waarna het duidelijk is wat er moet gebeuren om de 

gewenste situatie werkelijkheid te maken. Bij het beantwoorden van deelvraag 5 wordt dit al deels 

gebruikt, maar dit zou ook op het hele onderzoek van toepassing kunnen zijn.  

 

De oplossingsrichting die is voorgesteld in de aanbeveling sluit goed aan bij de wensen van de keten. 

Uit meerdere interviews is naar voren gekomen dat er met meer regelmaat, correcte data over de 

zendingen gedeeld moet worden om de schakels beter op elkaar aan te laten sluiten. De aanbeveling 

dient nog wel verder uitgewerkt te worden. Het is belangrijk dat alle vijf afhandelaars meewerken met 

dit project anders daalt de kans van slagen. Wanneer een afhandelaar besluit niet mee te doen, ontstaan 

er verschillende processen naast elkaar en dat is niet wenselijk.   
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Bijlage 

Bijlage 1: Organogram ACN 

 

  

Figuur 14 Organogram ACN (Nobel) 
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Bijlage 2: Uitwerking DESTEP-analyse 

Om de omgeving waarin ACN actief is te beschrijven wordt er gebruik gemaakt van de DESTEP-

analyse. Aangezien ACN een brancheorganisatie is voor de luchtvrachtindustrie wordt er een analyse 

gemaakt van hoe de verschillende omgevingsfactoren invloed hebben op de luchtvrachtbranche.  

 

Demografisch aspect 

Met dit onderdeel wordt er gekeken naar de samenstelling van de bevolking, de trends en de 

ontwikkelingen. Deze kunnen van grote invloed zijn op de branche. In Nederland hebben we te maken 

met vergrijzing van de bevolking. Daar komt bij dat de bevolkingsgroei elk jaar ook minder wordt. 

Momenteel heeft de logistieke sector al te maken met een krappe arbeidsmarkt. In het laatste kwartaal 

van 2018 stonden er ruim 13.000 vacatures open. De ontwikkeling in combinatie met stijgende groei 

naar arbeid zorgt voor personeelsproblemen bij de bedrijven op Schiphol (Weerd, 2018).  

 

In de cijfers van de bevolkingsdichtheid is een stijgende lijn te zien (CBS, 2018). Dit betekent dat 

Nederland steeds voller begint te raken. Hierdoor wordt de ruimte in Nederland steeds schaarser. Dit 

kan gevolgen hebben voor de groei van de luchtvrachtindustrie. Aangezien Schiphol al bijna aan zijn 

maximale aantal slots zit, is uitwijken naar andere luchthavens een optie. Echter, zullen hier veel mensen 

op tegen zijn aangezien ze niet zitten te wachten op de geluidsoverlast die luchthavens met zich 

meebrengen. Het stijgen van de bevolkingsdichtheid kan de groei van de luchtvrachtindustrie dus op ten 

duur gaan belemmeren.  

 

Economisch aspect  

De economische ontwikkelingen van een land kunnen van grote invloed zijn op een sector. Denk hierbij 

aan zaken als economische groei, werkeloosheid, inflatie, koopkracht en consumentenvertrouwen. 

Volgens het Centraal Planbureau heeft de economische groei van Nederland een hoogtepunt bereikt. In 

2019 wordt een economische groei verwacht van 2,2% waar dat in 2018 nog 2,6% was (NU.nl, 2018). 

Voor de luchtvrachtsector worden echter wel goede cijfers verwacht en is het hoogtepunt dus nog niet 

bereikt (CPB, 2018). De uitvoer van goederen gaat naar verwachting stijgen met 3,9% en de invoer van 

goederen met 4,5%. Beide percentages liggen hoger dan de cijfers van vorig jaar. Dit laat zien dat de 

luchtvrachtindustrie zich heeft ontwikkeld.  

 

Naast de economische groei, neemt ook de werkeloosheid een stukje af, deze daalt namelijk van 3,9% 

naar 3,6%. De inflatie zal het komende jaar flink stijgen (van 1,6 naar 2,4%), maar dit is te verklaren 

door de btw-stijging van het lage tarief van 6% naar 9%. Hier tegenover staat een stijging van de 

koopkracht met 1,6%.  

 

Sociaal-cultureel aspect  

Het sociaal-cultureel aspect gaat over sociale waarden, normen en culturen. Het kan zo zijn dat een 

bepaalde gedachte botst met de cultuur die heerst bij een bedrijf. Momenteel wordt er nog te veel met 

papieren documenten gewerkt in de luchtvracht. Dit moet gedigitaliseerd worden. Maar bij dit 

digitalisatie proces heeft men regelmatig te maken met weerstand vanuit het personeel of zelfs vanuit 

de managers. Er heerst wel eens een cultuur waarbij mensen de oude vertrouwde manier nog steeds het 

best vinden werken. Doordat niet alle partijen mee doen met de digitalisatie verandert er niet veel.  

 

Transparantie in de keten is een onderwerp waar veel aandacht aan wordt besteed. Bij dit soort projecten 

wordt er veel overlegd tussen verschillende partijen aangezien deze elk andere belangen hebben. Dit 

‘polderen’ zorgt ervoor dat ideeën er soms niet doorheen komen.  
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Technisch aspect  

Technologie ontwikkelt zich razendsnel en hebben een steeds grote invloed op bedrijven. De 

technologische ontwikkelingen hebben met name betrekking op innovatie van processen, 

productiesystemen en communicatiesystemen. Automatisering en digitalisering zijn daarom veel 

voorkomende termen. Technologie houdt ook de luchtvrachtsector bezig. Vanuit ACN zijn er al diverse 

ideeën voorgekomen die digitalisering van de processen stimuleert. Denk aan de ACN-pas waarmee 

chauffeurs zich bij afhandelaars kunnen identificeren en het e-Link project waarmee het export aanlever 

proces wordt ondersteund en verbeterd. Deze technologische ontwikkelingen kunnen efficiëntie van de 

luchtvrachtketen verbeteren en dat komt uiteindelijk de concurrentiepositie van de luchtvrachtindustrie 

ten goede. Dit biedt dus kansen voor Schiphol.  

 

Ecologisch aspect  

Ecologische aspecten hebben een steeds grote invloed op de huidige bedrijfsvoering. Aandacht voor het 

milieu, duurzaamheid en MVO zijn punten die steeds vaker voorkomen op de agenda. Milieu is een 

steeds belangrijker aspect. De luchtvracht is alleen zo’n belangrijke sector dat het belang ervan te groot 

is. Met het oog op het Klimaatakkoord dat als doel heeft om in 2030 de helft minder broeikasgassen uit 

te stoten moet er in Nederland wel wat veranderen. Volgens Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 

Cora van Nieuwenhuizen moet de luchtvrachtindustrie echter kunnen blijven groeien. De luchtvaart is 

namelijk verantwoordelijk voor maar 2% van de uitstoot van Nederland. Als het namelijk niet in 

Nederland niet gebeurt, verplaatst het zich naar elders. Dit is positief voor de luchtvrachtindustrie.  

 

Politiek-Juridisch aspect  

Het politiek-juridische aspect is van groot belang voor iedere organisatie of in dit geval branche. Het 

belastingbeleid, milieuvoorschriften, handelsbelemmeringen en -heffingen zijn allemaal van invloed op 

de branche. Aangezien de luchtvrachtbranche gericht is op het buitenland is, heeft het te maken met 

zowel nationaal als internationaal recht. De handelsbelemmeringen die de Verenigde Staten heeft 

opgelegd aan China hebben dus ook effect op Nederland. De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten 

en China is onderhand al maanden aan de gang, en dit is ongunstig voor alle betrokken partijen. Niet 

alleen de Verenigde Staten en China, maar ook de luchtvrachtindustrie Nederland kan hier uiteindelijk 

de dupe van zijn als deze vete tussen beide landen nog langer standhoudt. In het Alders akkoord van 

2008 werd gesteld dat Schiphol tot 2020 maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar mag maken. Anno 

2019 zit Schiphol al bijna aan dit maximum en dat zou betekenen dat Schiphol en dus ook de 

luchtvrachtindustrie wordt beperkt in zijn groei. De local rule zou uitkomst kunnen bieden. De local rule 

zou de positie van vrachtvluchten moeten borgen. Tot op heden is deze local rule er nog niet doorheen 

gekomen. Dit zou een bedreiging kunnen zijn voor de luchtvrachtindustrie.  

 

Als laatste moet men rekening houden met de Brexit. Veel bedrijven op Schiphol moeten zich 

voorbereiden op meerdere scenario’s. In geval van een no-deal verandert er veel voor de luchtvracht. 

De belangrijkste vraag is of er wel of geen douane-unie komt. Wanneer deze er wel komt, dan verandert 

er niet zo veel voor de luchtvracht aangezien Groot-Brittannië dan lid kan blijven van het Transitverdrag. 

Wanneer er geen douane-unie komt, dan zal zowel de handel tussen Groot-Brittannië en Nederland als 

de internationale luchtvracht dat via Nederland of Maastricht binnenkomt anders verlopen. Dit kan de 

positie van Schiphol als luchtvracht hub beschadigen.  
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Bijlage 3: Uitwerking concurrentieanalyse 

Door het uitvoeren van een concurrentieanalyse wordt de externe omgeving van AAS nog beter in kaart 

gebracht. Na het selecteren van de concurrenten wordt er gekeken naar de strategie van de luchthaven, 

de doelstellingen en sterke en zwakke punten.  

 

Selecteren concurrenten 

Op basis van gesprekken met Maarten (stagebegeleider) zijn de volgende airports naar voren gekomen 

als grootste concurrenten: Frankfurt Airport, Brussel Airport en London Heathrow. Frankfurt Airport is 

de grootste concurrent aangezien het momenteel het vliegveld is dat de meeste vracht kan afhandelen. 

Schiphol kan hier dus niet door ingehaald worden, maar toch is het interessant om deze luchthaven ook 

mee te nemen in de analyse aangezien Schiphol ook kan leren van de ontwikkelingen van Frankfurt 

Airport. Brussel Airport is flink aan het groeien en omdat het geografisch gezien het dichtst bij Schiphol 

ligt, zou het een logische optie kunnen zijn voor airlines om naar uit te wijken. Als laatste is er voor 

London Heathrow gekozen. Vorig jaar heeft het ruim 1,6 miljoen m2 ton vracht afgehandeld en daarmee 

komt het dicht in de buurt bij het volume van Schiphol en Maastricht. 

 

Frankfurt Airport 

Frankfurt Airport is in handen van het Duitse bedrijf Fraport. Deze organisatie heeft verspreid over vier 

continenten 40 vliegvelden in handen, waarvan Frankfurt Airport de grootste van de portefeuille is. Het 

is tevens het grootste vliegveld van Europa op basis van het volume vracht dat het afhandelt. In 2018 

heeft het 2,2 miljoen ton afgehandeld. Dit is 0,4 miljoen ton meer dan in Nederland waar namelijk 1,8 

miljoen ton afgehandeld verspreid over luchthaven Schiphol en Maastricht Aachen. Fraport heeft een 

aantal initiatieven gestart waarmee het de nummer één vracht hub van Europa wilt blijven.  

 

Het doel van de Fraport luidt als volgt: Het wil de marktleider zijn op het gebied van de luchtvaart, 

zowel op het gebied van passagiers als voor luchtvracht. En aangezien Frankfurt de grootste luchthaven 

is, speelt deze luchthaven een grote rol in het behalen van dit doel. Hiervoor heeft Fraport de Air Cargo 

Community Frankfurt opgericht. Dit is een actieve organisatie die als doel heeft om de luchtvracht tak 

van Frankfurt te laten groeien, zodat het zijn voorsprong op de rest kan behouden. De missie van deze 

community is om de krachten van alle luchtvaartbedrijven te bundelen, zodat ze kunnen concurreren en 

slagen op internationaal niveau. Hierbij hebben ze een aantal doelen opgesteld:  

- Het optimaliseren van de keten voor farma vracht om de aantrekkelijkheid van Frankfurt als 

farma hub te vergroten.  

- De prestaties van Cargocity verbeteren, om optimale omstandigheden te creëren voor de 

logistieke branche door ‘Intelligent Controlling’.  

- Het versterken van de community door nieuwe marketinginstrumenten en 

communicatiekanalen te ontwikkelen.  

 

Sterktes  

Frankfurt kent veel sterke punten. Frankfurt heeft zijn geografische locatie mee. Het ligt in het hart van 

Europa en met het dichte wegennet kan het achterland goed bereikt worden. Daarnaast heeft Frankfurt 

262 locaties waarop gevlogen wordt, waarvan 128 locaties buiten Europa ligt. De internationale 

verbindingen zijn dus zeer goed. Dit maakt het zeer aantrekkelijk voor bedrijven om gebruik van te 

maken. Frankfurt heeft bovendien met Lufthansa een grote speler in de luchtvracht als ‘home carrier’. 

Dit brengt veel vracht met zich mee.  

 

Waar Frankfurt een stapje voor heeft op Schiphol is de mogelijkheid tot uitbreiding. Schiphol heeft haar 

grenzen al bereikt en zal nauwelijks meer kunnen uitbreiden. In Frankfurt is die ruimte er wel. In 2015 
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is de bouw van een derde terminal goedgekeurd. Hiermee kan de capaciteit van de luchthaven nog verder 

vergroot worden. Deze terminal zou een extra 25 miljoen passagiers per jaar moeten aankunnen. Op 

basis van innovatie probeert Frankfurt Airport ook een leidende rol in te nemen. Vanuit Fraport is het 

Frankfurt Air Cargo Innovation Lab opgericht.  

 

Zwaktes 

Volgens BARIG, een belangenbehartiger voor airlines in Duitsland, is Frankfurt een van de duurste 

vliegvelden op basis van airport charges. Dit maakt het voor airlines niet aantrekkelijk om te kiezen 

voor Frankfurt als luchthaven. Dit zorgt ervoor dat vooral de grote vliegtuigmaatschappijen vliegen 

vanaf Frankfurt, en de budgetmaatschappijen moeten uitwijken naar omringende vliegvelden.  

 

Brussel Airport 

Brussel Airport kwam in 2016 met een nieuwe visie genaamd Strategic Vision 2040. Met dit nieuwe 

plan wilt het de luchthaven voorbereiden op de verwachte groei van zowel Europa als België zelf. De 

luchthaven kan het zich niet permitteren de boot te missen wanneer de groei van passagiersvluchten en 

luchtvracht zich de komende jaren zal doorzetten. In het plan wordt er rekening gehouden met alle 

betrokken stakeholders. Het plan bestaat uit de volgende doelen: 

- In gesprek gaat met alle stakeholders. Dit houdt in dat er niet alleen met de bedrijven wordt 

gecommuniceerd, maar dat ook de omwonenden, gemeentes en andere sociale instanties. 

- Verbeteren van de infrastructuur. Hierbij wordt er gekeken naar opties voor het verbeteren van 

de landingsbaan om de capaciteit tijdens spitsuren te verhogen. Daarbij komen er nog twee 

nieuwe piers bij om passagiers comfortabeler te laten reizen. En tot slot wordt de cargo-zone 

verbeterd tot een goed ontwikkeld logistiek centrum om sleutel sectoren van België zoals de 

farmaceutische en de bio-industrie te ondersteunen.  

- De bereikbaarheid van de luchthaven verbeteren door betere verbindingen voor het openbaar 

vervoer aan te leggen. Door beter bereikbaar te zijn via het openbaar vervoer ontstaat er meer 

ruimte op de weg voor het overige vervoer waaronder dus ook de aanvoer van de luchtvracht.  

- Brussel Airport moet helpen bij het ontwikkelen van Brussel als een business centrum waarbij 

grote bedrijven Brussel kiezen om zich te vestigen.  

- Tot slot heeft de nieuwe visie het doel om de werkgelegenheid in de regio te verhogen.  

 

Sterktes 

Brussel is een opkomende luchthaven en is een serieuze optie voor airlines om naar uit te wijken. Het 

kent daarom ook vele sterke punten. Brussel Airport is een goed bereikbare luchthaven vanwege het 

dichte wegennetwerk rondom de stad en de rest van het land. Zoals hierboven al vermeld is Brussel 

Airport volop in ontwikkeling om de verwachte economische groei aan te kunnen. Daarnaast zijn er 

plannen om de infrastructuur in de cargo zone van Brussel nog verder te ontwikkelen. Ook een van de 

drie landingsbanen wordt verbeterd, zodat de capaciteit van de luchthaven nog verder vergroot wordt.  

 

Bij het verbeteren van de cargo zone wordt de meeste aandacht gericht aan de sleutelsectoren van de 

Belgische economie. Hieronder vallen de bio- en de farmaceutische industrie. Hiervoor worden state-

of-the-art faciliteiten neergezet om de voorkeursluchthaven van Europa op het gebied van farma te 

worden.  

 

Naast het verbeteren van de cargo zone, wil de luchthaven ook meer passagiers aankunnen. Hiervoor 

worden nieuwe piers aangelegd. Wanneer het aantal passagiers per jaar stijgt zullen er ook nieuwe 

bestemmingen en dus exportmarkten aangeboord kunnen worden. Brussel Airport probeert nieuwe 

airlines te lokken door gunstige airport charges aan te bieden. In 2016 zijn de airport charges verlaagd 
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met 5,8%. Deze charges zijn vastgelegd tot en met 2021. Wat Brussel ook heel goed doet, is dat het de 

airport aantrekkelijk maakt voor vliegtuigen die weinig geluid maken. Vliegtuigen die veel geluid 

maken betalen 2,8 keer zoveel dan de meest stille vliegtuigen. Hiermee houdt Brussel rekening met de 

omwonenden.  

 

Tot slot heeft Brussel met de BruCloud een data-sharing platform in handen waarmee het ver voor ligt 

op zijn concurrentie. Het voordeel van deze BruCloud is dat data maar één keer gedeeld hoeft te worden, 

en vervolgens is het voor alle betrokken partijen beschikbaar op een centrale plek. Met behulp van 

applicaties die zijn aangesloten op BruCloud, kan data snel gedeeld worden en leiden tot nieuwe 

inzichten. Een van die apps heet de Slot Booking Application (SBA) en de resultaten zijn zeer positief. 

(Toczauer, 2019) 

 

Zwaktes 

Een nadeel van Brussel Airport is dat het momenteel nog een relatief kleine speler is in vergelijking met 

de andere airport. Gebaseerd op het volume (500.000 ton) dat Brussel afgelopen jaar heeft afgehandeld, 

komt het nog niet in de buurt van Schiphol, Frankfurt of London Heathrow (Muir, 2018). Ondanks dat 

de luchthaven grootste plannen heeft is het nog maar de vraag of deze plannen allemaal gaan slagen. Dit 

is een kwestie van afwachten.  

 

Naast het feit dat de luchthaven zich nog moet bewijzen, heeft het ook vaak te maken met stakingen van 

het personeel. Dit maakt het onaantrekkelijk voor airlines om zich te vestigen aangezien dit de kans op 

vertragingen en annuleringen vergroot. Zo waren er vrij recentelijk nog stakingen in februari (Chamlou, 

2019) en in oktober van vorig jaar (Up in the Sky, 2018).  

 

London Heathrow  

De grootste luchthaven van Groot-Brittannië, London Heathrow, zit nagenoeg vol. Heathrow opereert 

op 98% van zijn kunnen en daarom is het hoognodig om uit te breiden. Daarvoor heeft het in 2016 een 

nieuwe strategie bekend gemaakt met als grootste doel de tonnage dat ze afhandelen te verdubbelen tot 

drie miljoen in 2040. Hiermee wil het de beste luchthaven voor cargo van Europa te worden. Hiervoor 

hebben ze een planning opgesteld die dit doel moet ondersteunen: 

- Doorlooptijd van vracht halveren. 

- Doorlooptijden voorspelbaar maken om te kosten te kunnen verminderen. 

- De capaciteit om vracht af te kunnen handelen vergroten. 

- Samenwerken met de partijen uit de gemeenschap.  

- Duurzaam groeien waarbij de luchthaven volledig over gaat op e-freight om verspilling te 

voorkomen en vertragingen en kosten te verminderen. 

 

In juni van vorig jaar is de komst van de derde landingsbaan eindelijk goed gekeurd. Dit was 

noodzakelijk voor het behalen van de doelen. Met deze derde landingsbaan kunnen er 260.000 extra 

vliegbewegingen per jaar extra worden gemaakt. Dit zorgt ervoor dat de totale capaciteit van de 

luchthaven flink zal groeien. Naar verwachting zorgt de nieuwe landingsbaan ook voor een flinke groei 

van de werkgelegenheid.  

 

Sterktes  

De grootste luchthaven van Europa doet het momenteel heel goed en behaald afgelopen jaar een 

recordaantal passagiers. (80,1 miljoen). Echter, de luchthaven zit nagenoeg aan zijn max en dat zorgt 

ervoor dat de luchthaven vorig jaar al minder vracht heeft afgehandeld. De luchthaven kan met de komst 

van de derde landingsbaan echter weer groeien. Met de nieuwe strategie kan Heathrow blijven 
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concurreren met de andere airports. Naast het aanleggen van een nieuwe landingsbaan worden ook de 

infrastructuur en de faciliteiten in de cargo-zone verbeterd.  

 

Het recordaantal passagiers heeft Heathrow mede te danken aan de groei van de internationale routes. 

De Noord-Amerikaanse routes zijn toegenomen en worden uitgevoerd met grote vliegtuigen. Ook heeft 

het nieuwe routes naar zes Chinese steden kunnen in gebruik kunnen nemen. Aangezien 95% van de 

cargo van Heathrow vervoerd wordt in de buik van het vliegtuig betekend dit dat de capaciteit van 

luchtvracht toeneemt met deze nieuwe routes. Dit maakt London Heathrow een van de best gelegen 

vliegvelden ter wereld aangezien het 95% van de globale wereldeconomie kan bereiken met een directe 

vlucht. Dit zorgt voor een goed vestigingsklimaat.  

 

Zwaktes  

Heathrow is momenteel een van de duurste vliegveld van de wereld (Airport Technology, 2019). Dit 

maakt het niet gunstig voor landen om te vestigen. De Brexit helpt daar ook niet bij. Veel bedrijven 

overwegen te verhuizen vanwege de onzekerheid die het met zich mee brengt. De voornaamste redenen 

zijn dat bedrijven mogelijk vergunningen kwijtraken, het lastiger wordt om talenten aan te trekken en 

de hele logistiek wordt lastiger.  

 

Ook de ontwikkelingen op technologisch gebied verlopen moeizaam. Met de komst van CargoCloud 

probeert het Brussel Airport achterna te gaan met het implementeren van een software platform om data 

te delen. Echter, zijn er weinig tot geen bedrijven die zich aansluiten bij dit initiatief waardoor er 

nauwelijks progressie wordt geboekt.  

 

Concurrentiematrix  

Om de resultaten te visualiseren wordt een concurrentiematrix opgesteld. Voor de concurrentiematrix 

zijn een aantal factoren opgesteld die kort zullen worden toegelicht. De eerste factor is de ligging. Bij 

deze factor wordt gekeken naar de ligging van de luchthaven ten opzichte van de rest van Europa, maar 

ook naar de ligging in het land zelf. Is het goed gepositioneerd ten opzichte van het economisch centrum? 

De tweede factor is het bereik, hiermee wordt bedoeld hoe goed het bereik is van de luchthaven op basis 

van het aantal bestemmingen waarop gevlogen wordt. De derde factor over uitbreidingsmogelijkheden 

gaat over de fysieke ruimte die er is om uit te breiden. De vierde factor is prijs, het gaat hier om de 

airport charges die maatschappijen moeten betalen om te mogen landen, stijgen en gebruik te maken 

van de andere diensten op het vliegveld. De vijfde factor gaat over digitalisatie. Hoe ver is een 

luchthaven met het implementeren van nieuwe technologieën? De een na laatste factor gaat over het 

aantal vliegbewegingen dat een luchthaven mag maken, maar ook wordt er gekeken naar de capaciteit 

waarmee het nog kan groeien. En de laatste factor is de infrastructuur. Deze spreekt voor zich en gaat 

over de staat van de infrastructuur in en rondom de luchthaven. Voor elke factor kunnen 5 punten 

gescoord worden. Om het belang van elke factor te bepalen is er gebruik gemaakt van een Excel 

document afkomstig van PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat. Door bij elke factor aan te geven welke van de twee belangrijker was, kwamen er 

uiteindelijk wegingsfactoren uit:  

Tabel 7 Wegingsfactor bepalen (Nobel) 
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Bijlage 4: Verwachtingen per topic 
Topic Verwachting 

Luchtvrachtketen Als de schakels uit de luchtvrachtketen niet goed op elkaar aansluiten, kan er 

een gebroken keten ontstaan die wachttijden in de hand werkt.  

Congestie Wanneer er congestie optreedt op de openbare wegen rondom de terreinen van 

de afhandelaars, dan zal dit duiden op wachttijden in het exportproces.  

Inefficiëntie Wanneer er inefficiëntie optreedt bij de betrokken partijen tijdens het 

aanleverproces bij de afhandelaar duidt dit op wachttijden in het exportproces. 

Onenigheden Wanneer er onenigheden optreden op de werkvloer bij de afhandelaar kan dit 

een gevolg zijn van de wachttijden tijdens het aanleverproces. 

Onbetrouwbaarheid Als de service van de afhandelaar tijdens het aanleverproces als onbetrouwbaar 

wordt bestempeld, zal dit mogelijk zijn ontstaan door de wachttijden. 

Verbeterprojecten Als verbeterprojecten met betrekking tot de wachttijden succesvol zijn, dan 

zullen de wachttijden bij de afhandelaar tijdens het aanleverproces 

verminderen. 

Ongeschoold Als de inzet van ongeschoold personeel hoog is bij de afhandelaar tijdens het 

aanleverproces, dan zal dit bepalend zijn voor de mate waarin congestie, 

inefficiëntie, onenigheid en onbetrouwbaarheid optreedt. 

Capaciteit Als de capaciteit van het personeel bij de afhandelaar tijdens het aanleverproces 

niet voldoende is, dan zal dit invloed hebben op de mate waarin congestie, 

inefficiëntie en onenigheid optreden. 

Cultuur De cultuur die heerst bij de afhandelaar zal invloed hebben op de mate waarin 

congestie, inefficiëntie, onenigheid en onbetrouwbaarheid optreedt.  

Piekvorming Als er piekvorming optreedt bij de afhandelaar zal dit zorgen voor congestie, 

inefficiëntie, onenigheden en onbetrouwbaarheid.  

Aanvoerstromen Wanneer de afhandelaar te maken heeft met meerdere soorten aanvoerstromen, 

zal de doeltreffendheid van de verbeterprojecten niet hoog zijn. Daarnaast zal 

het zorgen voor meer congestie bij de afhandelaar  

Stakeholders Als de belangen van de stakeholders uit de luchtvrachtketen te veel verschillen, 

dan zullen de huidige maar ook de toekomstige verbeterprojecten daaronder 

lijden.  

Digitalisatie Als de digitalisatie van het aanleverproces niet op gang komt, zal dit 

inefficiëntie tijdens het aanleverproces tot gevolg hebben.  

Transparantie Als het aanleverproces niet transparanter wordt voor alle partijen, zal dit 

inefficiëntie tot gevolg hebben.  

Platform Als er een platform ontwikkeld zal worden voor het aanleverproces bij de 

afhandelaar zal dit zorgen voor minder congestie en onenigheden en een 

efficiënter en betrouwbaarder proces.  

Tabel 8 Verwachtingen per topic (Nobel) 
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Bijlage 5: Onderzoeksmethoden per deelvraag 
Deelvraag Methode Topics 

1 Luchtvrachtketen Literatuuronderzoek  

Interviews 

Observatie 

Luchtvrachtketen  

Congestie  

Belangen stakeholders 

Digitalisatie 

Transparantie  

2 Aanleverproces afhandelaar Literatuuronderzoek  

Interviews  

Observatie 

Luchtvrachtketen  

Congestie  

Digitalisatie  

Inefficiëntie  

Capaciteit  

3 Verbeterprojecten Interviews  

Literatuuronderzoek 

Exportproces 

 

4 Onderliggende oorzaken Interviews 

Observaties 

Ongeschoold  

Capaciteit 

Cultuur 

Piekvorming 

Aanvoerstromen 

Belangen stakeholders 

Digitalisatie 

Transparantie  

5 Oplossingsrichtingen Interviews 

Observaties  

Analyseren van de 

onderzoeksresultaten 

Luchtvrachtketen  

Digitalisatie 

Transparantie  

Tabel 9 Onderzoeksmethoden en topics per deelvraag (Nobel) 
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Bijlage 6: Algemene weergave afhandelaar terrein  

 

  

Figuur 15 Algemene weergave afhandelaar terrein 
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Bijlage 7: Samenvattingen per topic  

Luchtvrachtketen  

In de luchtvrachtketen zijn er vijf grote schakels te onderscheiden. Allereerst heb je de verlader, dit is 

de producent van de vracht. De verlader met internationale afnemers moet een modaliteit kiezen voor 

het exporteren van deze vracht. Aangezien het transport vaak niet de specialiteit is van de verlader, kiest 

deze ervoor om gebruik te maken van een expediteur. Dit is een partij die het transport van goederen 

organiseert. Door het consolideren van vracht krijgt deze partij vaak voordelige tarieven. Voor het 

transport over de weg wordt een trucker ingehuurd. In enkele gevallen voert een expediteur het transport 

over de weg op het vliegveld zelf uit. Voor het transport door de lucht huurt de expediteur ruimte bij 

een airline. De airline maakt op zijn beurt gebruik van een afhandelaar die verantwoordelijk is voor het 

inladen van het vliegtuig met alle bijbehorende activiteiten die hieraan voorafgaan.  

 

De expediteur is als het ware de regisseur van het proces, en is van begin tot het eind betrokken. Het is 

ook verantwoordelijk voor het op orde maken van alle benodigde documentatie. De belangrijkste 

handelingen van een trucker zijn het op tijd aanleveren van de vracht bij de afhandelaar. De afhandelaar 

is de schakel waar alles samenkomt. De vracht moet hier op tijd aankomen, zodat de afhandelaar genoeg 

tijd heeft op de vracht in het vliegtuig te laden. Voordat vracht überhaupt geaccepteerd wordt, moeten 

alle documenten die zijn opgesteld door de expediteur worden gecontroleerd. 

 

Congestie 

Congestie is iets wat regelmatig optreedt op de openbare weg bij de terreinen van de afhandelaars. Met 

name tijdens de aanleverpiek op de vrijdagmiddag en de afhaalpiek op de maandagochtend staan de 

wegen vol. De trucks staan achter elkaar aan de kant van de weg en beperken de ruimte voor het overige 

verkeer. Er zijn zelfs wel eens klachten gekomen vanuit de busmaatschappij op Schiphol. Een 

buschauffeur had gemeld dat de weg te vol stond en er niet meer langs kon. Dit is een extreem geval, 

maar de files op de openbare weg zijn meer regel dan uitzondering tijdens de piektijden. Bij KLM en 

Dnata valt deze congestie nog mee. Hier is voldoende ruimte op het voorterrein waardoor er niet op de 

openbare weg gewacht hoeft te worden. Swissport is daarentegen de ergste van de vijf. Dit is in drie van 

de drie interviews met de expediteuren naar voren gekomen. De ruimte op het voorterrein is beperkt en 

dus zijn vrachtwagens genoodzaakt op de openbare weg te wachten.  

 

Inefficiëntie  

Tijdens het proces zijn er veel momenten waar inefficiëntie optreedt. Chauffeurs zijn nog genoodzaakt 

om fysiek in de rij te staan, en daarom is het niet mogelijk om iets anders te doen tijdens het wachten. 

Bij DHL Global Forwarding zijn ze tevreden als een chauffeur op één dag twee ritten kan afronden. Dat 

betekent dat er vier uur nodig is voor een ritje, terwijl sommige afhandelaars binnen één kilometer 

afstand zitten van DHL. Door de lage mate van transparantie in de keten is het proces bij de afhandelaar 

erg ad-hoc geworden. Op het laatste moment weet men pas wat voor vracht er voor de deur staat. Er 

moeten veel handelingen gedaan worden wat ten koste gaat van de doorlooptijd.  

 

Onenigheden 

Het komt regelmatig voor dat er onenigheden zijn op de werkvloer. Het gaat hier vooral om conflicten 

tussen chauffeurs en personeel van de afhandelaar. Aan de ene kant zijn chauffeur het vaak zat om zo 

lang te wachten en uitten hun ongenoegen tegen het personeel van de afhandelaar. Zij zijn op hun beurt 

het vaak zat om continue gecontroleerd te worden en het geklaag aan te horen. Dit zorgt voor frictie wat 

er zo nu en dan uitkomt op een manier die niet hoort. Daarnaast is er sprake van stress op de werkvloer. 

Het personeel van de afhandelaar heeft te maken met een hoge werkdruk die ontstaat door de grote 

hoeveelheden vracht die binnenkomt.  
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Service onbetrouwbaar 

Het aanleverproces is onbetrouwbaar en dat heeft een grote impact op zowel de afhandelaar als de 

truckers. De afhandelaar weet niet wat en wanneer iets wordt afgeleverd. Dit zorgt ervoor dat zij hier 

geen rekening mee kunnen houden bij het inplannen van personeel. Tijdens de piekmomenten gaat de 

snelheid naar beneden en wordt de kans op het maken van fouten groter. Dit zijn nog twee factoren die 

het proces onbetrouwbaar maken. Voor de truckers geldt dat zij niet weten hoeveel tijd ze nodig zullen 

hebben om vracht op tijd te kunnen aanleveren. Dit is lastig in te schatten en daarom moet er altijd ruim 

gepland worden om te voorkomen dat vracht zijn vlucht mist. Kortom, de voorspelbaarheid van de keten 

is er niet.  

 

Verbeterprojecten 

Over het algemeen is het Milkrun project geslaagd. In eerste instantie was het Milkrun project bedoelt 

voor een groter aantal deelnemers. Men is ook van mening dat het project nog succesvoller zou zijn 

wanneer er meer partijen zouden participeren. Voor een enkele partijen is het echter een duurder 

initiatief. Zij voeren het transport liever zelf uit omdat dit voor hun goedkoper is. Daarbij is het succesvol 

voor de importstroom. Voor export is de Milkrun nooit van de grond gekomen omdat het te veel 

tijdgebonden is. Daarnaast zijn er partijen die hun vracht niet graag gemixt zien met vracht van andere 

expediteurs. 

 

Over e-Link is men minder te spreken. In principe is het een vervanging van de vrachtbrief. Maar dat is 

niet het enige document wat gecontroleerd moet worden bij de afhandelaar, en daarom kan de 

documentatiebalie nog niet volledig worden overgeslagen. Daar komt bij dat de exportstroom niet de 

enige stroom is waar een afhandelaar mee te maken heeft. Ook vanuit het buitenland wordt er vracht 

aangeleverd en dat wordt niet aangemeld met e-Link. Het kan dus gebeuren dat een zending netjes wordt 

aangemeld, maar dat je alsnog achter een buitenlandse truck staat te wachten. Ten tweede zijn de 

voordelen vooral pas merkbaar zodra het terrein van de afhandelaar betreden wordt. Een groot deel van 

de wachttijd vindt echter plaats buiten het hek van de afhandelaar. Tot slot wordt maar een klein deel 

van de zendingen op Schiphol aangeleverd met e-Link.  

 

Ongeschoold 

Het personeelsbestand van een afhandelaar bestaat vaak voor een groot deel uit uitzendkrachten. Een 

groot deel van deze groep is vaak ook nog buitenlands. Deze groep is vaak niet opgeleid voor dit werk 

en dat zorgt voor onduidelijkheid en miscommunicatie zowel onderling als met chauffeurs. Ondanks dat 

de basisvaardigheden wel worden bijgebracht is het niveau van het personeel niet goed genoeg.  

 

Capaciteit 

De personele bezetting is bij iedere afhandelaar een uitdaging. Enerzijds is het lastig om nieuwe mensen 

aan te nemen vanwege de krappe arbeidsmarkt. Anderzijds is het lastig om het huidige personeel vast 

te houden. Vaste contracten zijn duur en worden daarom niet veel uitgegeven. Het komt dus vaak voor 

dat personeel wordt opgeleid en na een korte tijd vertrekt naar een ander bedrijf waar ze wel vastigheid 

aangeboden krijgen. Zo zijn de afhandelaars aan het opleiden voor de markt. Daarnaast duurt het 

aannameproces ook er lang vanwege de verplicht VGB-screening. Deze screening kan 4 tot 6 weken 

duren.  
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Cultuur 

De cultuur die heest bij de afhandelaars wordt niet als prettig ervaren door de meeste truckers en 

expediteurs. De houding en het gedrag van het personeel van de afhandelaars wordt omschreven als 

provocerend. Vanwege het gebrek aan leiding worden chauffeurs niet op een eerlijke manier geholpen. 

Er is geen goede werkhouding, en ze laten een chauffeur gerust nog even wachten. Dit kan te maken 

hebben met het feit dat er veel uitzendkrachten werken bij de afhandelaar. Daarmee hebben de 

afhandelaars ook te maken met een hoog verloop van het personeel en is er weinig sprake van 

toewijding.  

 

Piekvorming 

De afhandelaars kennen twee momenten waarop piekvorming ontstaat. De eerste is op maandagochtend 

en bestaat uit trucks die import komen ophalen. De tweede piek begint op vrijdagmiddag en is voor 

export. Nagel Transport heeft aangegeven dat de hoeveelheid vracht die op vrijdag wordt aangeleverd 

even groot is als de hoeveelheid van maandag tot en met donderdag bij elkaar. Dit laat duidelijk zien 

dat de vrijdag een piekmoment is. KLM houdt dagelijks bij hoeveel trucks er het terrein betreden en 

verlaten. Dit is te zien in figuur 15. Dit zijn de resultaten van een meting op vrijdag. 

 
Figuur 16 KLM Meting in- en uitgaande trucks 

 

Aanvoerstromen 

Afhandelaar op Schiphol hebben te maken met verschillende stromen. Deze stromen zijn onder te 

verdelen onder import en export. Deze zijn dan weer onder te verdelen onder lokaal of RFS: 

1. Import lokaal. 

2. Import RFS. 

3. Export lokaal. 

4. Export RFS. 

Over het algemeen komt vracht dat wordt aangeleverd op Schiphol voor 70% uit het buitenland en voor 

30% van lokale expediteurs. Voor KLM is die verhouding 80/20 omdat zij veel van hun diensten in het 

buitenland aanbieden. Bij Swissport is die verhouding ongeveer 50/50. Door het afnemen van de 

vrachtvluchten op Schiphol is er een toename aan landside activiteiten te merken wat zou duiden op een 

verschuiving van de buitenland/lokaal verhouding. Hier zouden de buitenlandse aanleveringen 

toenemen, en de lokale afnemen.  
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Stakeholders 

Op Schiphol zijn er zes grote stakeholders betrokken bij het exportproces. Een van de stakeholders is 

de luchthaven, maar omdat deze partij een faciliterende rol heeft, wordt deze hier buiten beschouwing 

gelaten. De belangrijkste stakeholders die dan overblijven zijn: 

- verladers; 

- expediteurs; 

- truckers; 

- afhandelaars; 

- Airlines.  

Iedere partij heeft eigen belangen en daarom botsen deze partijen nog wel eens. Vanwege de 

verschillende belangen zal de keten nooit voor 100% op elkaar kunnen aansluiten. De redenen dat de 

keten niet goed op elkaar aansluit is onder andere omdat dat verladers in het weekend gesloten zijn. Van 

oudsher wordt van maandag tot vrijdag geproduceerd, zodat het voor het weekend de deur uit kan. 

Expediteurs krijgen dus tegen het eind van de week meer opdrachten te verwerken. De trucker rijdt in 

opdracht van de expediteur naar de verlader om de vracht op te halen en het af te leveren bij de 

afhandelaar. Zij zitten er dus als het ware tussen in, en hebben vaak geen keus anders dan om aan te 

sluiten in de rij. De afhandelaar werkt in opdracht van de airline en ondervindt geen financiële pijn van 

de wachttijden. Het is voor de afhandelaar wel vervelend dat er vracht voor het hele weekend 

aangeleverd wordt omdat zo het warehouse vol komt te staan. De airline is daarentegen blij met een vol 

warehouse omdat ze zo makkelijker lege ruimtes in een vliegtuig kunnen opvullen. Vanwege de manier 

waarop de contractuele verbindingen lopen, is het niet mogelijk voor de expediteurs en truckers om de 

kosten van het wachten door te belasten. Dit komt ten koste van de marge.  

 

Digitalisatie 

De hoeveelheid papierwerk die tegenwoordig nog gecontroleerd moet worden bij de afhandelaar is niet 

meer van deze tijd. Met e-Link is nog maar een klein deel gedigitaliseerd. De digitalisatie loopt ver 

achter en het zorgt voor een omslachtig een traag proces. Het komt ook vaak voor dat documenten niet 

kloppen en dat er ter plekke nog aanpassingen gemaakt moeten worden. Bij KLM zijn ze veel bezig met 

het digitaliseren van het proces. Wanneer alle benodigde informatie van tevoren aangeleverd wordt, 

kunnen de nodige check al worden gedaan voordat de chauffeur aankomt bij de poort. Wanneer de 

chauffeur zijn ACN-pas scant en alles is in orde, gaat het licht op groen en kan de chauffeur gelijk 

aandocken. Meerdere partijen hebben echter wel aangegeven dat niet alle hoop op technologie gevestigd 

moet worden, als we alsnog niet genoeg handjes aan de deur hebben staan.  

 

Transparantie 

De hoeveelheid informatie die wordt onderling is beperkt. Het enige wat de afhandelaar ontvangt vanuit 

de expediteur is een FWB. Deze digitale versie van de vrachtbrief is nog niet genoeg om bijvoorbeeld 

een planning mee te kunnen maken. Daarnaast krijg de afhandelaar vanuit de airline een vluchtschema. 

Hiermee weet een afhandelaar alsnog niet hoe laat de vracht voor die vlucht aangeleverd zal worden. 

Dit draagt ook bij aan de onbetrouwbaarheid van het proces. Het feit dat de afhandelaar niet weet wat 

er komt op welk moment zorgt voor een ad-hoc proces. Dit komt niet ten goede van de doorlooptijd.  
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Platform 

Vele hebben aangegeven dat een platform een goede optie zou zijn voor het oplossen van de wachttijden 

bij de afhandelaar. Het platform moet wel aan een aantal harde eisen voldoen. Iedere partij moet zich 

daarop aansluiten, en het platform moet worden voorzien van correcte en volledige data. Er moet bekend 

zijn wat een chauffeur bij zich heeft en met welke vlucht het mee moet. Zo kan er worden bepaald welke 

chauffeur voorrang krijgt. Fysiek zou dit mogelijk zijn door alle trucks eerst naar een soort bufferzone 

te sturen en vanaf daar op afroep truck laten aanleveren. In de tussentijd zouden chauffeur kunnen rusten. 

In de toekomst zou het nog beter zijn wanneer je niet fysiek in de rij hoeft te staan. Echter, er wordt 

wederom gezegd dat het uiteindelijk neerkomt of er genoeg handjes aan de deur staan om de vraag aan 

te kunnen.  
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Bijlage 8: Analyseschema per topic  
Topic: Luchtvrachtketen 

Gewenste situatie Feitelijke situatie 

In de gewenste situatie is de luchtvrachtketen op 

Schiphol een keten waarbij alle processen tussen 

de schakels naadloos in elkaar overlopen.   

In de feitelijke situatie lopen de processen niet 

naadloos in elkaar over. De botsende belangen 

van de verschillende schakels zorgen dat de 

processen niet goed op elkaar aansluiten. Uit het 

interview bij Swissport kwam naar voren het ook 

niet mogelijk om alle processen voor 100% op 

elkaar aan te laten sluiten. 

Analyse: De praktijk vertoont weinig overeenkomsten met de gewenste situatie. De processen lopen 

niet goed in elkaar over vanwege botsende belangen en de manier waarop contracten worden 

afgesloten tussen verschillende schakels.  

Conclusie: Uit deze korte analyse kan worden geconcludeerd dat de luchtvrachtketen als het ware 

een gebroken keten is met een aantal losse schakels. Dit zal echter niet veranderen aangezien er een 

constructie is ontstaan waar de contractuele verbindingen nou eenmaal niet gelijklopen met de 

goederenstroom. Daarentegen kan het onderwerp niet worden genegeerd bij het opstellen van de 

oplossingsrichting.     

Tabel 10 Analyse schema Luchtvrachtketen (Nobel) 

 

Topic: Congestie 

Gewenste situatie Feitelijke situatie 

In de gewenste situatie is er geen sprake van 

congestie op de openbare weg rondom de 

voorterreinen van de afhandelaars. Deze 

congestie verhinderd het verkeer en is daarnaast 

een teken van lange wachttijden bij de 

afhandelaar. Tot slot kunnen deze wachttijden 

niet worden geregistreerd aangezien er geen 

meetmomenten zijn.  

In de feitelijke situatie is er regelmatig sprake van 

congestie op de openbare weg. Dit gebeurt 

voornamelijk op de vrijdagmiddag wanneer de 

aanleverpiek voor de export plaats vindt. 

Aangezien het niet te registreren is hoe lang deze 

wachttijden zijn, is er nauwelijks data 

beschikbaar over deze verspilling in het 

afhandelingsproces op Schiphol. Hier volgt een 

citaat uit het interview dat is afgenomen bij 

expediteur Rhenus: ‘Een nadeel van e-Link is dat 

het pas werkt vanaf het moment dat terrein van de 

afhandelaar wordt betreden. Dit is een nadeel 

aangezien een chauffeurs soms voor de poort al 

staat te wachten.’  

Analyse: In de feitelijke situatie is er sprake van congestie op de openbare weg. Naast dat het 

vervelend is voor het verkeer dat gebruik moet maken van dezelfde weg, is het ook belemmerend 

voor andere zaken. De prestaties van verbeterprojecten zoals e-Link worden negatief beïnvloedt door 

de congestie voor de poort van de afhandelaar.  

Conclusie: Uit deze analyse kan worden geconcludeerd dat de congestie aan de ene kant een gevolg 

is van de wachttijden bij de afhandelaar, maar aan de andere kant ook het probleem weer erger maakt 

doordat het projecten zoals e-Link minder succesvol laat zijn. Hiermee komt het proces als het ware 

in een vicieuze cirkel waarbij het probleem alleen maar erger wordt.  

Tabel 11 Analyseschema Congestie (Nobel) 
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Topic: Inefficiëntie 

Gewenste situatie Feitelijke situatie 

In de gewenste situatie is er zo min mogelijk 

sprake van inefficiëntie (verspilling) in het 

afhandelingsproces voor export op Schiphol. In 

het conceptueel model is vastgesteld dat 

wachttijden een verspilling is in het proces 

volgens een van de grondleggers van Lean 

Manufacturing. Deze vorm van verspilling moet 

daarom worden geëlimineerd.  

In de feitelijke situatie is er veel verspilling, en 

daarom is het afhandelingsproces een inefficiënt 

proces. Uit het interview met DHL GB kwam 

naar voren dat ze bij het inplannen van een 

aanleverrit al rekening houden met ongeveer 

twee uur wachttijd. Verspilling wordt dus 

ingepland. Niet alleen de truckers en expediteurs 

hebben te maken met inefficiëntie, ook het proces 

bij de afhandelaar heeft te maken met verspilling 

aangezien het te maken heeft voorraden in de 

vorm van buffers voor de airline.     

Analyse: Er is een groot verschil tussen feitelijke situatie en de gewenste situatie wat inefficiëntie 

betreft. Uit alle interviews is naar voren gekomen dat de wachttijden bij de afhandelaar en alle 

bijbehorende gevolgen zorgen voor inefficiëntie in de luchtvrachtketen.  

Conclusie: De analyse laat zien dat expediteurs, de truckers, de afhandelaars en dienstverleners uit 

de keten het eens zijn over het feit dat de wachttijden zorgen voor veel verspilling in het proces en 

daarom dus ook voor extra kosten.  

Tabel 12 Analyseschema Inefficiëntie (Nobel) 

 

Topic: Onenigheden 

Gewenste situatie Feitelijke situatie 

In de gewenste situatie is er van onenigheden 

tijdens het afhandelingsproces bij de afhandelaar 

geen sprake.  

De onenigheden zijn een gevolg van de 

wachttijden bij de afhandelaar. De wachttijden 

zorgen aan de ene kant voor hoge werkdruk bij 

het personeel van de afhandelaar en aan de andere 

kant zorgt het ervoor dat het geduld van 

chauffeurs op de proef wordt gesteld. Kleine 

vechtpartijtjes komen daarom wel eens voor 

tussen personeel van de afhandelaar en de 

chauffeurs.  

Analyse: De onenigheden zijn een gevolg van het inefficiënte proces. Hiermee komt het niet overeen 

met de gewenste situatie. Om de onenigheden te voorkomen zullen de wachttijden moeten worden 

verminderd.  

Conclusie: De analyse laat zien dat de chauffeurs de dupe zijn van wachttijden bij de afhandelaar. 

De chauffeurs vormen de rijen en staan werkelijk uren te wachten voordat ze aan de beurt zijn. Het 

is daarom niet meer dan logisch dat dit zorgt voor irritaties. Daarom doen zich wel eens onenigheden 

voor. Bij het afnemen van de wachttijden, zullen de onenigheden automatisch ook minder worden.  

Tabel 13 Analyseschema Onenigheden (Nobel) 
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Topic: Service onbetrouwbaar 

Gewenste situatie Feitelijke situatie 

In de gewenste situatie is de service bij de 

afhandelaar tijdens het afhandelingsproces uiterst 

betrouwbaar, worden er geen fouten gemaakt en 

is er duidelijkheid over de hoeveelheid tijd die er 

nodig is om vracht aan te leveren.  

In de feitelijke situatie is de service van de 

afhandelaar onbetrouwbaar. Van tevoren weet 

een trucker of een expediteur niet hoe lang de 

wachtrij zal zijn. Daarom moet er tijdens het 

plannen van ritten al rekening mee worden 

gehouden. In het interview met Expeditors 

International werd het volgende gezegd: ‘De tijd 

die je ervoor inplant moet ruim zijn omdat je 

anders het risico loopt dat de zending de vlucht 

mist.’ Deze onzekerheid zorgt voor 

onbetrouwbare service. Daarnaast ontstaat er 

door de drukte tijdens de aanleverpiek vaak chaos 

waardoor de kans op fouten toeneemt. Vracht 

komt bijvoorbeeld in het verkeerde vak terecht 

waardoor het mogelijk naar een verkeerde 

bestemming wordt gevlogen. Dit ontstaat doordat 

de afhandelaar niet genoeg capaciteit heeft om de 

aanvoer van vracht aan te kunnen.   

Analyse: Bij het vergelijken van de gewenste en de feitelijke situatie zijn er grote verschillen te zien. 

De service bij de afhandelaar is niet betrouwbaar en dit wordt ondersteund door vier van de tien 

geïnterviewde personen. De afhandelaars die zijn geïnterviewd hebben natuurlijk niet gezegd dat de 

service van hun organisatie onbetrouwbaar is, maar hebben wel toegegeven dat tijdens piekmomenten 

de loodsen onwijs vol staan waardoor het moeilijk is het overzicht te bewaren.  

Conclusie: De analyse laat zien dat de service bij de afhandelaar tijdens het afhandelingsproces erg 

onbetrouwbaar kan zijn. Dit heeft te maken met de capaciteit van de afhandelaar. Die wordt weer 

bepaald door de beschikbaarheid van voldoende personeel, dockdeuren en ruimte in de loods.   

Tabel 14 Analyseschema Service onbetrouwbaar (Nobel) 
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Topic: Verbeterprojecten 

Gewenste situatie Feitelijke situatie 

In de gewenste situatie zijn de verbeterprojecten 

die worden uitgevoerd om de wachttijden tijdens 

het afhandelingsproces te verminderen, 

succesvol.  

In de feitelijke situatie is te zien dat de 

verbeterprojecten niet het gewenste effect hebben 

op de wachttijden. Zeven van de tien 

geïnterviewde personen hebben aangegeven dat 

e-Link slechts een vervanging is van de AWB en 

daarom niet genoeg voordeel oplevert. 

Daarentegen hoeft het niet compleet mislukt te 

zijn. Bij Rhenus werken ze voor 100% met e-

Link. Het e-Link project heeft wel de potentie om 

uit te groeien tot een succesvol project. Hiervoor 

zal volgens Nagel Transport een verbeterslag 

moeten worden gemaakt waarbij er onderscheid 

wordt gemaakt tussen internationale en lokale 

stromen. Milkrun is een concept dat succesvol is 

voor het importproces, maar volgens een aantal 

geïnterviewden zal dit voor het exportproces niet 

werken vanwege andere eisen aan het proces. 

Snelheid is namelijk belangrijk bij export, en dat 

is niet altijd te realiseren met een Milkrun.  

Analyse: De meningen over de verbeterprojecten zijn verschillend. De een is positief over e-Link, 

terwijl de ander juist vindt dat e-Link slechts een deeloplossing is. Niet alle verbeterprojecten kunnen 

succesvol zijn en een vermindering van de wachttijden tot gevolg hebben. Neemt niet weg dat er 

wijze lessen gehaald kunnen worden uit deze verbeterprojecten zodat de nieuwe oplossingsrichting 

niet aan zal lopen tegen dezelfde problemen.  

Conclusie: Uit de analyse kan worden geconcludeerd dat een vernieuwde versie van e-Link een 

bijdrage kan gaan leveren aan de nieuwe oplossingsrichting. Van verschillende schakels is bekend 

dat zij potentie zien in een verbeterde versie van e-Link. Dit komt van pas wanneer schakels uit de 

keten overtuigd moeten worden over de nieuwe oplossingsrichting. Momenteel is nog een 

deeloplossing. 

Tabel 15 Analyseschema Verbeterprojecten (Nobel) 
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Topic: Ongeschoold 

Gewenste situatie Feitelijke situatie 

In de gewenste situatie is het personeel bij de 

afhandelaar goed geschoold.  

In de feitelijke situatie is te zien dat niet al het 

personeel bij de afhandelaar de juiste opleiding 

heeft genoten. Er wordt veel gebruik gemaakt van 

uitzendkrachten omdat het uitgeven van vaste 

contracten vaak te duur is voor een afhandelaar. 

Uit de drie interviews die zijn afgenomen bij de 

afhandelaar is gebleken dat elke werknemer een 

basisopleiding krijgt vanuit de organisatie. Het is 

echter lastig om mensen vast te houden, omdat 

het salaris laag is. Zodra de werknemer de kans 

krijgt om bij een andere organisatie aan de slag te 

gaan voor een beter salaris, zal deze persoon dat 

doen. Zo leidt de afhandelaar in feite personeel 

op voor de markt, waardoor de afhandelaars niet 

te veel geld willen investeren in het opleiden van 

personeel.   

Analyse: Het personeel bij de afhandelaar wordt enigszins opgeleid met behulp van het 

opleidingsprogramma van de afhandelaars zelf. Er is dus een verschil te zien tussen de gewenste en 

de feitelijke situatie. Maar aangezien het veel geld kost worden vaak enkel de basisvaardigheden 

aangeleerd.  

Conclusie: Doordat er niet veel budget beschikbaar is voor het personeel bij de afhandelaar is dit 

terug te zien aan het opleidingsniveau van de mensen op de werkvloer. Dit gaat ook ten koste van de 

productiviteit op de werkvloer.  

Tabel 16 Analyseschema Ongeschoold (Nobel) 
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Topic: Capaciteit 

Gewenste situatie Feitelijke situatie 

In de gewenste situatie is er genoeg capaciteit 

beschikbaar tijdens het afhandelingsproces bij de 

afhandelaar.  

In de feitelijke situatie kampen de afhandelaars 

met een capaciteitsprobleem wat personeel 

betreft. Zelfs de afhandelaars hebben tijdens de 

interviews aangegeven dat er niet altijd met een 

volledige bezetting wordt gewerkt. Bij Swissport 

werd verteld dat dit lag aan de lage marges. 

‘Wanneer ik 8% meer kan vragen aan de airlines, 

kan ik wat meer mensen neerzetten bij de deur.’ 

Het capaciteitsprobleem is een gevolg van 

meerdere factoren. Ook de krappe arbeidsmarkt 

zorgt ervoor dat de vijver waaruit gevist kan 

worden, niet groot is. Het capaciteitsprobleem is 

vooral zichtbaar tijdens de piekmomenten. Alle 

afhandelaars hebben ook aangegeven dat 

bijvoorbeeld op dinsdagmiddag juist het 

personeel van de afhandelaar zit te wachten op 

nieuwe vracht.  Bij Menzies kwam ook nog naar 

voren, dat er op sommige momenten al met een 

maximale bezetting wordt gewerkt en dat een 

extra persoon niet veel zal opleveren.  

Analyse: De personele bezetting van de afhandelaar is op cruciale momenten niet optimaal. Daar is 

iedereen het in de keten, inclusief de afhandelaars zelf, het mee eens. Echter is het voor de afhandelaar 

soms niet mogelijk om nog meer personeel in te zetten omdat de loodsen helemaal vol staan met 

vracht. Dus op sommige momenten kan je je afvragen of er echt te weinig capaciteit is, of worden de 

afhandelaars overstroomd door een buiten proportionele hoeveelheid vracht waardoor het lijkt alsof 

er niet genoeg mensen werken?  

Conclusie: De truckers en expediteurs zijn van mening dat de afhandelaars te weinig mensen aan de 

deur hebben staan om de vracht aan te nemen. De afhandelaars kunnen echter op sommige momenten 

niet meer mensen inzetten omdat de loodsen worden overstroomd met vracht. Kortom, tot een 

bepaalde hoeveelheid vracht is het voor de afhandelaar ook niet meer mogelijk om meer personeel in 

te zetten en zit de afhandelaar aan zijn maximumcapaciteit. Wanneer de vracht dan blijft komen, is 

het logisch dat er een knelpunt ontstaat. Door de aanleveringen meer te spreiden over de dag zal de 

capaciteit optimaleren worden benut.    

Tabel 17 Analyseschema Capaciteit (Nobel) 
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Topic: Cultuur 

Gewenste situatie Feitelijke situatie 

In de gewenste situatie heeft de cultuur die bij de 

afhandelaar heerst, geen negatieve invloed op de 

uitkomst van het afhandelingsproces.  

In de feitelijke situatie heeft de cultuur wel 

invloed op de uitkomst van het 

afhandelingsproces. De werkhouding van het 

personeel van de afhandelaar is niet zoals het 

hoort. Tijdens de meeloopdag met de trucker 

Middelkoop is opgemerkt dat er sprake is van 

vriendjespolitiek of beter gezegd, 

vijandenpolitiek. Wanneer een werknemer van de 

afhandelaar een chauffeur niet mag, kan je op 

extra wachttijd rekenen. En omdat er enige vorm 

van leiding ontbreekt, wordt dit niet gecorrigeerd. 

Uit het interview met Expeditors kwam naar 

voren dat deze werkhouding ervoor heeft gezorgd 

dat er een zending enkele dagen kwijt was. In 

werkelijkheid stond deze gewoon bij de 

afhandelaar. Door de lakse houding van het 

personeel is de zending enkele dagen niet 

aangeraakt.  

Analyse: Er is een groot verschil tussen de gewenste en de feitelijke situatie. Door het gebrek aan 

leiding wordt de service van de afhandelaar nog onbetrouwbaarder. Daarnaast kan afhankelijk van 

hoe een chauffeur bekend is bij het personeel, de hoeveelheid wachttijd die een chauffeur doorbrengt 

negatief worden beïnvloed.   

Conclusie: Uit de analyse kan worden geconcludeerd dat de cultuur bij de afhandelaar niet de 

onderliggende oorzaak is van de bottleneck. Het kan daarentegen wel een negatieve invloed hebben 

op de wachttijden. Het feit dat er geen leiding aanwezig is op de werkvloer ligt in het verlengde van 

de beperkte capaciteit bij de afhandelaar.   

Tabel 18 Analyseschema Cultuur (Nobel) 
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Topic: Piekvorming 

Gewenste situatie Feitelijke situatie 

In de gewenste situatie is de aanvoer van 

exportvracht bij de afhandelaar gelijkmatig 

verdeeld over de dag. Zo kan er met hetzelfde 

aantal mensen meer vracht worden afgehandeld. 

Uit vier van de tien interviews kwam naar voren 

dat het afvlakken van de aanleverpieken een 

positief gevolg zou hebben op de wachttijden bij 

de afhandelaar.  

Acht van de tien geïnterviewde personen heeft 

aangegeven dat piekvorming één van de 

oorzaken is van de wachttijden bij de 

afhandelaar. Voor export betekent dit dat er 

vrijdagmiddag lange rijen staan bij de 

afhandelaar waarbij chauffeurs soms zo lang in 

de rij staan dat ze worden teruggeroepen door de 

planner. Erik Nagel zei het volgende over de 

aanleverpieken: ‘Op een vrijdag wordt even veel 

volume naar de afhandelaar gebracht als de 

maandag tot en met de donderdag bij elkaar 

opgeteld.’ Dit betekent echter niet dat er geen 

wachttijden zijn op de overige dagen. F. Carton 

van DHL GF heeft aangegeven dat ze nagenoeg 

elke dag last hebben van wachttijden.  

Analyse: Er is op dit moment nog een groot verschil tussen de gewenste en de feitelijke situatie. Acht 

van de tien geïnterviewde personen hebben aangegeven dat de wachttijden tijdens de piekmomenten 

extreem hoog zijn. Vanwege de uitspraak van F. Carton van DHL GF zal dit echter niet de oorzaak 

zijn van de wachttijden aangezien er op andere dagen in de week ook sprake is van wachttijden. 

Bovendien zijn er ook maar vier geïnterviewden die hebben aangegeven dat de oplossing ligt in het 

afvlakken van de pieken.  

Conclusie: Uit de analyse kan worden geconcludeerd dat de aanleverpieken niet de oorzaak zijn van 

de wachttijden, maar een versterking ervan. Bij het zoeken naar een oplossingsrichting is het 

belangrijk dat piekafvlakking niet de prioriteit krijgt, maar dat het een indirect gevolg zal zijn van de 

oplossing.  

Tabel 19 Analyseschema Piekvorming (Nobel) 
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Topic: Aanvoerstromen 

Gewenste situatie Feitelijke situatie 

In de gewenste situatie worden de verschillende 

aanvoerstromen van elkaar gescheiden. Er zijn 

drie grote stromen te onderscheiden: de lokale 

stroom, het lucht vervangend wegvervoer en tot 

slot de buitenlandse aanvoer (hieronder vallen 

ook aanleveringen van buiten de Schiphol zone). 

Elke stroom vereist een andere werkwijze 

waarbij de lokale stroom relatief weinig tijd bij 

de afhandelaar in beslag neemt.    

In de feitelijke situatie wordt er geen onderscheid 

gemaakt tussen de verschillende aanvoerstromen. 

Dit heeft tot gevolg dat lokale trucks in de rij 

staan achter een truck die bijvoorbeeld uit Polen 

komt. De Poolse chauffeur komt onaangemeld 

aan en de afhandelaar heeft daarom veel tijd 

nodig om uit te zoeken om welke zending dit gaat 

en of de documentatie klopt. Daarnaast hoeven 

internationale chauffeurs niet zelf te lossen 

waardoor ook het loods personeel meer tijd kwijt 

is aan deze stroom. Tijdens het observeren van de 

wachttijden is naar voren gekomen dat de 

internationale aanvoerstromen een negatieve 

invloed hebben op de doorlooptijd van het 

afhandelingsproces. Volgens F. Carton van DHL 

heeft het daarom ook bijna geen zin meer om 

lokale vracht aan te melden want het levert geen 

voordeel op bij de afhandelaar. Wanneer je net 

achter een internationale truck in de rij staat, heb 

je pech. Dit kan niet de bedoeling zijn. Uit het 

interview met Martijn Kuiken werd duidelijk dat 

enkel bij Swissport geprobeerd wordt om de 

verschillende stromen te scheiden en dit werpt 

zijn vruchten af.   

Analyse: Er zijn weinig overeenkomsten tussen de gewenste en de feitelijke situatie. De verschillende 

stromen worden niet apart behandeld. Daarnaast is er maar uit één interview naar voren gekomen dat 

dit een probleem veroorzaakt bij de afhandelaar.   

Conclusie: Uit deze analyse kan worden geconcludeerd dat alle stromen momenteel gelijk worden 

behandeld terwijl het verschillende types stromen betreft. Per stroom zou daarom een aparte aanpak 

ontwikkeld moeten worden, waarbij er een voordeel moet zijn voor de lokale expediteur of trucker 

die zijn vracht aanmeldt voordat het wordt aangeleverd bij de afhandelaar.  

Tabel 20 Analyseschema Aanvoerstromen (Nobel) 
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Topic: Belangen stakeholders 

Gewenste situatie Feitelijke situatie 

In de gewenste situatie hebben alle stakeholders 

uit de luchtvrachtketen er baat bij wanneer de 

prestaties van de keten worden verbeterd. Dat wil 

zeggen dat de keten efficiënt, snel en 

betrouwbaar is tegen een gunstig tarief. De vraag 

naar luchtvracht zal blijven stijgen en daarom is 

het belangrijk dat er gezamenlijk een sterkere 

luchtvrachtketen wordt ontwikkeld.  

In de feitelijke situatie verschillen de belangen te 

veel van de verschillende schakels in de keten. 

Dit betekent dat er nog te veel in hokjes wordt 

gedacht in plaats van aan het collectief. Uit de 

interviews met bij afhandelaars is naar voren 

gekomen dat de expediteurs vracht zo snel 

mogelijk naar de afhandelaar willen brengen om 

zo de eigen loods vrij te houden. E. Roeleveld van 

Menzies zei daarover het volgende: ‘Het komt 

zelfs voor dat zendingen naar ons worden 

gestuurd die nog niet eens geboekt zijn op een 

vlucht.’ De airline ziet graag een buffer bij de 

afhandelaar zodat er geanticipeerd kan worden 

bij het vrijkomen van ruimte op een vliegtuig. Dit 

staat haaks op de wensen van de afhandelaar die 

juist vracht zo kort mogelijk in de loods willen 

hebben. J. Gilling van Swissport gaf tijdens het 

interview aan dat vracht zo veel mogelijk in 

beweging moet zijn omdat zo de schaarse ruimte 

zo efficiënt mogelijk benut kan worden. De 

contractuele verbindingen liggen hieraan ten 

grondslag. Tot slot betekent dit dat de financiële 

pijn niet zit bij de partij waar de operationele pijn 

zit. Vanwege de contractuele verbindingen 

kunnen de kosten niet worden doorbelast aan de 

afhandelaar.  

Analyse: Er zijn weinig overeenkomsten tussen de gewenste en de feitelijke situatie te herkennen. 

De belangen van de stakeholders lopen uiteen en dat vormt een stoorzender voor keten brede 

oplossingen waarmee de efficiëntie, snelheid en betrouwbaarheid van de keten verhoogd kan worden. 

Daarnaast wordt het voor de trucker en de expediteur steeds duurder om vracht aan te leveren.  

Conclusie: Uit deze analyse kan worden geconcludeerd dat de belangen van de verschillende 

stakeholders verschillen en dat dit wordt veroorzaakt door de contractuele verbindingen. Aangezien 

deze verbindingen niet zullen veranderen, zal er naar een manier gezocht moeten worden waarop de 

verschillende stakeholders toch goed kunnen samenwerken en tot een oplossing kunnen komen 

waarbij iedereen baat heeft.  

Tabel 21 Analyseschema Belangen stakeholders (Nobel) 
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Topic: Digitalisatie 

Gewenste situatie Feitelijke situatie 

In de gewenste situatie is het gehele proces 

gedigitaliseerd zodat er geen papieren 

documenten meer worden gebruikt.  Dit zal de 

snelheid en de betrouwbaarheid van het proces 

bevorderen aangezien het niet meer nodig is om 

handmatig alle documentatie van een zending te 

controleren. Doordat de informatie digitaal 

beschikbaar is, zal de kans op fouten afnemen 

mits de data invoer nauwkeurig wordt 

gecontroleerd.  

In de feitelijke situatie wordt er nog te veel 

gebruik gemaakt van papieren documenten. Met 

e-Link wordt enkel de AWB vervangen door een 

digitale versie. Hierdoor moeten er alsnog enkele 

papieren documenten handmatig worden 

gecontroleerd. Uit vijf van de tien interviews 

kwam naar voren dat digitalisatie een bijdrage 

kan leveren aan het verminderen van de 

wachttijden bij de afhandelaar. Drie van de vijf 

interviews werden afgenomen bij een 

afhandelaar. De afhandelaar ziet hier dus 

mogelijkheden. Bij KLM zetten ze sterk in op 

digitalisatie en zijn ze bezig met de ontwikkeling 

van een systeem waarmee de documentatiebalie 

overgeslagen kan worden indien informatie 

correct en tijdig is gedeeld.   

Analyse: De feitelijke situatie komt niet in de buurt bij de gewenste situatie. Om tot de gewenste 

situatie te komen zal de gehele keten als collectief het voorbeeld van KLM moeten volgen.  

Conclusie: Uit de analyse kan worden geconcludeerd dat de digitalisatie van het proces de potentie 

heeft om een grote bijdrage te leveren aan het oplossen van de wachttijden. Alle afhandelaars hebben 

in het interview aangegeven dat een oplossingsrichting zou zijn.  Met het digitaliseren van het proces 

wordt het makkelijker om meer informatie te delen over zendingen. Dit is belangrijk voor het op 

elkaar aansluiten van de ketens. Het gebrek aan informatie is een onderliggende oorzaak van de 

wachttijden tijdens het afhandelingsproces.  

Tabel 22 Analyseschema Digitalisatie (Nobel) 
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Topic: Transparantie 

Gewenste situatie Feitelijke situatie 

In de gewenste situatie is voor iedere schakel de 

informatie beschikbaar die het nodig heeft om de 

gehele keten optimaal op elkaar aan te laten 

sluiten. Dit houdt in dat alle partijen actief op 

Schiphol hun data beschikbaar stellen voor de 

partij waarmee ze samenwerken.  

In de feitelijke situatie is te zien dat de 

informatie-uitwisseling minimaal is tussen de 

belangrijke schakels. Daarnaast is de er sprake 

van eenzijdige informatie-uitwisseling waarbij de 

afhandelaar vooral ontvangt maar niet stuurt. Het 

digitaliseren hangt hier samen met transparantie. 

Wanneer alle documenten namelijk digitaal 

beschikbaar zijn, is het ook gelijk makkelijker dit 

tijdig te delen met de partijen die samenwerken. 

Daarom wordt ervan uit gegaan dat er wederom 

vijf van de tien geïnterviewde personen kansen 

zien in het transparanter maken van de keten. De 

afhandelaar weten pas met welke zending ze te 

maken hebben zodra de chauffeur aan de poort 

staat en zijn ACN-pas scant.  

Analyse: De feitelijke situatie toont weinig tot geen overeenkomsten met de gewenste situatie. Er 

wordt nauwelijks informatie gedeeld waardoor de afhandelaars niet weten wat er binnenkomt. 

Daarom is het ook niet mogelijk om een planning te maken op basis van de verwachte aanvoer van 

zending.  

Conclusie: Hieruit kan geconcludeerd worden dat transparantie in de keten een grote bijdrage zou 

leveren aan het oplossen van de wachttijden. Het beschikbaar maken van data stelt de afhandelaar in 

staat om voorbereidingen te treffen door onder andere een personeelsplanning te maken. Daarnaast 

kunnen er ook handmatige controles van vooraf gevalideerde data worden overgeslagen. Het gebrek 

aan transparantie is ook een onderliggende oorzaak van de wachttijden tijdens afhandelingsproces.  

Tabel 23 Analyseschema Transparantie (Nobel) 

  



 

Bachelor scriptie Stijn Nobel – 1664424 - 79 - 

Topic: Platform 

Gewenste situatie Feitelijke situatie 

In de gewenste situatie is er een platform 

ontwikkeld voor de luchtvrachtketen op Schiphol 

waar alle partijen, die iets met luchtvaart te 

maken hebben, op aangesloten zijn. Dit platform 

moet het mogelijk maken om de verschillende 

aanleverstromen te kunnen scheiden, en slots uit 

te geven voor zowel import als export. Een 

platform kan verschillende onderdelen uit het 

afhandelingsproces koppelen. Bijvoorbeeld het 

delen van data en het inplannen van aanleverslots 

is mogelijk. In Brussel is iets vergelijkbaars 

ontwikkeld en ondanks dat nog niet helemaal 

foutloos is, ondervinden partijen er grote 

voordelen van.   

In de feitelijke situatie wordt er nog niet gewerkt 

met een platform, hier kan echter wel verandering 

in komen. Uit vijf van de tien interviews kwam 

naar voren dat de oplossing ligt in het 

ontwikkelen van een platform of systeem dat het 

inplannen van aanleverslots mogelijk maakt. De 

ontwikkeling van de Trucking App door Schiphol 

Group heeft als doel een slot-boekingssysteem te 

ontwikkelen. Dit project loopt echter al twee jaar 

zonder dat het concrete resultaten heeft geboekt. 

De overige geïnterviewde personen hebben niet 

expliciet het ontwikkelen van een platform 

genoemd maar noemen wel punten die ook 

bereikt kunnen worden met een platform. Zoals 

bijvoorbeeld het aanmelden van zowel lokale als 

internationale aanleveringen om onderscheid te 

maken tussen deze verschillende stromen. Deze 

stromen zijn namelijk heel verschillend doordat 

internationale aanleveringen niet hoeven te 

voldoen aan de Ready for Carriage status en 

nemen dus meer tijd in beslag bij de afhandelaar. 

Dit kwam naar voren in een interview met M. 

Kuiken, adviseur van ACN.   

Analyse: Er zijn weinig overeenkomsten te zien tussen de gewenste en de feitelijke situatie. De 

ontwikkeling van een platform zou meerdere factoren die bijdragen aan het verminderen van de 

wachttijden kunnen koppelen. Het delen van informatie via het platform draagt bij aan de digitalisatie 

en het transparanter maken van het proces. Bovendien kunnen de aanleverpieken worden afgevlakt 

middels het inplannen van aanleverslots.   

Conclusie: Uit deze analyse kan worden geconcludeerd dat een platform een oplossing kan bieden 

voor meerdere oorzaken van de wachttijden bij de afhandelaar. De overige vijf geïnterviewde hebben 

niet expliciet een platform genoemd als oplossing voor de wachttijden, maar hebben wel een 

verbetermogelijkheid genoemd wat ook met een platform kan worden bereikt.  

Tabel 24 Analyseschema Platform (Nobel) 
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Bijlage 9: Overzicht interviews  
Organisatie Sector Functie  Waarom? 

Schiphol Group Dienstverlener Director Business 

Development 

Deze persoon is uitgekozen omdat 

deze een functie bekleed waarmee 

de ontwikkeling van de luchthaven 

Schiphol centraal staat en daarom 

veel kennis heeft van de bottlenecks 

waar Schiphol mee te maken heeft.  

- Dienstverlener Adviseur ACN Als adviseur ACN en oud-

medewerker van Cargonaut veel 

kennis over de huidige staat van het 

aanleverproces en de invloed van de 

Douane op dit proces.  

DHL Global 

Forwarding 

Expediteur Head of Operations  Als Head of Operations heeft deze 

persoon veel kennis van het 

aanleverproces gezien vanuit de 

expediteur. Daarnaast is DHL altijd 

betrokken bij verbeterprojecten. 

Nagel Transport Trucker Directeur De directeur van Nagel kan vanuit 

het perspectief van een trucker 

informatie geven over het 

aanleverproces en alle bijbehorende 

problemen. Tot slot is Nagel ook 

betrokken bij verbeterprojecten.  

Menzies 

Aviation 

Afhandelaar Project Manager 

Cargo operations 

Als Project Manager van de Cargo 

Operations heeft deze persoon veel 

kennis over het interne proces bij de 

afhandelaar en kan voldoende 

informatie geven over de 

problemen bij de afhandelaar als 

gevolg van de wachttijden.  

Rhenus BV Expediteur Project & Product 

Manager 

Deze persoon is al lang actief in de 

luchtvracht en met Rhenus actief 

betrokken bij de Milkrun en e-fast 

delivery (KLM-versie van e-Link) 

Daarnaast beschikt deze persoon 

over veel informatie over het 

exportproces.  

KLM Afhandelaar & 

Airline 

Project Manager 

KLM Cargo 

Als Project Manager bij KLM 

Cargo is deze persoon actief 

betrokken bij het digitaliseren van 

het aanleverproces. Daarom 

beschikt deze persoon over veel 

nuttige informatie. 

Expeditors 

International  

Expediteur Import Manager & 

Supervisor 

Het onderwerp Direct Delivery 

Service is uitgebreid besproken, en 

deze personen hebben daar veel 

kennis van.  

Swissport Afhandelaar Chief Operating 

Officer 

Als COO heeft deze persoon veel 

informatie over het aanleverproces 

bij de afhandelaar. Is ook een van 

de oprichters van de Milkrun.  

Smartloxs Dienstverlener Managing Director  Als Managing Director van 

Smartloxs beschikt deze persoon 
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over nuttige informatie betreft het 

aanleverproces.  

ACN Brancheorganisatie Managing Director en 

stagebegeleider 

Als Managing Director en 

stagebegeleider heeft deze persoon 

veel bijgedragen aan dit onderzoek 

door de brede kennis van de 

luchtvracht.  
Tabel 25 Overzicht interviews (Nobel) 
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Bijlage 10: Samenvattingen interviews 

Samenvatting interview 1: Schiphol Group 

Om meer inzicht te krijgen over de huidige staat van de luchtvrachtketen op Schiphol is op 19 februari 

een bezoek gebracht aan Schiphol Group. Dit verkennende gesprek met Ferry van der Ent ging over de 

keten, de bottlenecks die op het moment spelen en de visie van Ferry op de toekomst.  

 

Wat is de grootste bottleneck waar de luchtvrachtketen momenteel mee te maken heeft? 

Het aanleveren van vracht bij de afhandelaar is op dit moment een grote uitdaging. Dit geldt voor bijna 

alle betrokken partijen. Veel trucks staan al op de openbare weg in de wachtrij voordat ze überhaupt het 

voorterrein van de afhandelaar op kunnen.  

 

Op welke manier leveren eerdere verbeterprojecten een verbetering voor de bottleneck? 

Van het Milkrun project is bewezen dat het succesvol is. Op de website van ACN staan cijfers over de 

behaalde resultaten. Deze geven aan dat het aantal truckbewegingen zijn verminderd, de beladingsgraad 

is gestegen en dat de uitstoot van trucks is gedaald. Alleen is de Milkrun nooit zo succesvol geworden 

als vooraf was bedacht. Het begon op kleine schaal met een aantal partijen, maar bij het opschalen werd 

al snel duidelijk dat het heel lastig werd om efficiënt trucks in te plannen.  

 

Wat zijn de onderliggende oorzaken van de bottleneck? 

De grootste oorzaak ligt bij de werkwijze van de verladers en expediteurs. De verladers produceren over 

het algemeen van maandag tot en met vrijdag. Dan is de productie klaar, en kan het getransporteerd 

worden. De expediteurs krijgen dus vrijdag de opdracht om het op te halen bij de klant en af te leveren 

bij de afhandelaar. De meeste expediteurs (op een aantal grote expediteurs na) zijn echter in het weekend 

gesloten. Hierdoor wordt er op vrijdag niet alleen vracht geleverd dat zaterdag gaat vliegen, maar ook 

vracht dat zondag of zelfs maandag pas gaat vliegen. Doordat de afhandelaar niet genoeg personeel inzet 

op deze momenten ontstaan er wachttijden.  

 

Er zijn al vaker projecten gestart om deze bottleneck aan te pakken. Echter, zijn deze vaak stuk gelopen 

omdat niet iedereen wilde meewerken. Voor vele kleine partijen is het vaak niet rendabel om mee te 

werken, of ze hebben er gewoonweg geen kapitaal voor. In Nederland werken we met een Poldermodel. 

Dit staat voor het consensusmodel waarin verschillende partijen samen om de tafel gaan om vervolgens 

tot een compromis te komen. Door partijen te beïnvloeden van de voordelen moeten ze overtuigd 

worden, maar dit is geheel vrijblijvend. 

 

Waar liggen de verbetermogelijkheden? 

De verbetermogelijkheden liggen bij het ontwikkelen van een integraal slot systeem. Met dit systeem 

ga je slots uitgeven voor het aanleveren van export vracht. Voor het ophalen van importvracht bestaat 

zo’n systeem al. Dit zou het ook mogelijk maken dat vrachtwagens kunnen wachten op een centrale 

parkeerplaats met goede faciliteiten. Een harde voorwaarde hierbij is dat alle afhandelaars daaraan 

meedoen. Anders heeft het geen kans van slagen. Daarnaast moet de rol van ACN ook prominenter zijn. 
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Samenvatting interview 2: DHL Global Forwarding 

Om meer inzicht te krijgen van het aanleverproces bij een expediteur is er op 29 maart een interview 

afgenomen met Head of Operations, Frans Carton. Het interview vond plaats op het kantoor van DHL 

Global Forwarding (GF).  

 

Waaruit bestaat het exportproces bij DHL Global Forwarding? 

Het proces begint zodra er een order binnenkomt vanuit de klant. De vracht wordt op gehaald en naar 

het magazijn op Schiphol gebracht. Hier wordt de zending geconsolideerd en voorzien van de juiste 

stickers. Ook worden de douanedocumenten opgemaakt. Daarna wordt de zending naar de eerste linie 

afhandelaar vervoert. Bij het aanleveren van vracht wordt ervoor gezorgd dat de zending Ready for 

Carriage is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ECS. Als deze op groen staat, is de zending klaar voor 

vertrek. Dit is heel belangrijk, aangezien zendingen vaak worden geconsolideerd. Zodra er dus één 

zending niet juist is voorbereid, dan hebben de andere zendingen er ook last van. Het kan dan 

bijvoorbeeld de vlucht missen.  

 

Het boeken van een vlucht is vaak al van tevoren gedaan. Met zogenaamde allocaties heeft DHL 

beschikking over een vast hoeveelheid ruimte op een bepaalde vlucht. Dit wordt bepaald op basis van 

de hoeveelheid vracht er per week per bestemming uit gaat.  

 

Wat is de grootste bottleneck waar de luchtvrachtketen momenteel mee te maken heeft? 

De wachttijden bij de afhandelaar is voor DHL de belangrijkste bottleneck van het moment. De 

wachttijden zijn er niet alleen in het weekend. Ook doordeweeks wordt extra wachttijd ingecalculeerd 

voor het aanleveren van vracht. De service bij de afhandelaar is onbetrouwbaar en onzeker. De kosten 

voor het aanleveren van vracht is de afgelopen 2,5 jaar met 300% procent gestegen. Deze kosten zijn 

niet door te belasten aan de klant, aangezien dit heel lastig om te regisseren. Met de afhandelaar is geen 

contract afgesloten, dus aan hen zijn de kosten ook niet door te belasten. Het is in sommige gevallen 

zelfs goedkoper om een truck naar Brussel te laten rijden en om vanaf daar te vliegen.  

 

Op welke manier leveren eerdere verbeterprojecten een verbetering voor de bottleneck? 

Er zijn meerdere projecten gestart om dit probleem op te lossen, en met elk initiatief doet DHL mee, 

maar er is niet veel mee bereikt. Het Milkrun project is een uitzondering. Dat project is best succesvol, 

maar dit werkt niet voor export. Het E-Link project is niet zo succesvol. Wanneer een zending netjes 

wordt aangemeld, maar de chauffeur staat alsnog achter een vrachtwagen uit Frankrijk te wachten, dan 

gaat er iets mis. Er zou een sorteerslag moeten komen in de volgorde van afhandeling.  

 

Wat zijn de onderliggende oorzaken van de bottleneck? 

- Bezetting bij de afhandelaar.  

- Onzekerheid bij de afhandelaar.  

- Infrastructuur (geldt niet voor alle afhandelaars).  

 

Waar liggen de verbetermogelijkheden? 

- Het aanmelden van zowel lokale als internationale vracht. 

- Sorteerslag maken. 
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Figuur 17 Bewijs van terugkoppeling interview samenvatting DHL 
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Samenvatting interview 3: Nagel Transport  

Om meer inzicht te krijgen over het proces van een trucker en de problemen die het heeft bij het 

aanleveren van vracht bij de afhandelaar, is er een interview afgenomen met Erik Nagel (Directeur). Dit 

interview vond plaats bij Nagel Transport op 2 april.  

 

Waaruit bestaat het aanleverproces bij Nagel Transport? 

Het proces begint zodra wij een pick-up aanvraag ontvangen van onze klant. De zending wordt 

opgehaald en naar het magazijn gebracht. Hier komen de benodigde stickers en documenten bij en dan 

wordt de zending gereedgemaakt. Dit gebeurt voornamelijk overdag. Het aanleverproces vindt in de 

avond plaats. De chauffeur gaat met zijn vrachtwagen naar de afhandelaar en mag aansluiten in de rij.  

 

Wat voor effect heeft de bottleneck op de luchtvrachtketen op Schiphol? 

Het is hét probleem van de luchtvrachtsector, en vooral voor de truckers. Die zijn uiteindelijk degene 

die in de rij staan. Tijdens drukke periodes verdubbelen de kosten van het proces. Daar komt bij dat je 

die kosten niet kan doorberekenen aan je klanten. Vrachtwagens worden gevuld met vracht van 

verschillende expediteurs. Daarom is het niet te meten welk deel van de kosten je kan doorberekenen. 

Deze kosten gaan rechtstreeks ten koste van het financiële resultaat. Kosten doorberekenen aan de 

afhandelaar kan ook niet want zij hebben een contract met de airline en niet met de trucker.  

 

Op welke manier leveren eerdere verbeterprojecten een verbetering voor de bottleneck? 

Het Milkrun project is soms een duurder alternatief. Voor sommige klanten is het ook niet snel genoeg. 

Nadat vracht is opgehaald bij de afhandelaar wordt het afgeleverd bij de expediteurs, maar zodra de 

vracht van klant A achterin de vrachtwagen staat, zal het langer op zijn vracht moeten wachten. Dit 

maakt het proces minder betrouwbaar. Daarnaast zijn er veel klanten die niet willen dat vracht gemixt 

wordt met vracht van een ander. Betekent niet dat het voor iedereen zo werkt. Het heeft zeker het aantal 

truckbewegingen verminderd, maar nog niet voldoende. Voor e-Link geldt hetzelfde. Het zorgt ervoor 

dat er minder documentatie handmatig gecontroleerd moet worden, maar er moeten nog steeds controles 

worden gedaan bij de afhandelaar. E-Link heeft wel potentie, maar dit vereist wel een verbeterslag.  

 

Wat zijn de onderliggende oorzaken van de bottleneck? 

- De werkwijze van de expediteurs en verladers. Zij willen vracht consolideren om volume 

voordelen te behalen. Dit zorgt ervoor dat er pieken ontstaan in de vraag richting het einde van 

de week. De hoeveelheid vracht die aangeleverd moet worden op vrijdag is ongeveer vijf keer 

zo veel als op de rest van de week.  

- De bezetting bij de afhandelaar. Er zijn niet genoeg handjes aan de deur om de hoeveelheid 

vracht aan te kunnen.  

- De hoeveelheid truckbewegingen aan airside zijn afgenomen, maar aan landside zijn ze 

toegenomen. Dit is het gevolg van de dalende hoeveelheid vliegbewegingen die beschikbaar 

zijn voor de luchtvracht.  

 

Waar liggen de verbetermogelijkheden? 

- Digitalisatie, ondanks dat dit niet het probleem geheel gaat oplossen zou dit wel helpen in het 

beter op elkaar aansluiten van de processen.  

- Piekafvlakking. Uiteindelijk kan je maar een maximumaantal trucks afhandelen per uur. 

Wanneer de aanleveringen de capaciteit overstijgen dan blijven de wachttijden ontstaan. 

Daarom liggen er kansen bij het afvlakken van de aanleveringen.  

- Niet meer fysiek in de rij staan. Met behulp van een portal zou het mogelijk moeten zijn om 

digitaal in een wachtrij te staan zodat de chauffeur niet nutteloos in een truck hoeft te zitten.  
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Samenvatting interview 4: Menzies  

Om een beter inzicht te krijgen van de afhandeling proces bij afhandelaars is op 2 april een bezoek 

gebracht aan Menzies World Cargo. Het interview werd afgenomen met Erwin Roeleveld en achteraf 

was er nog tijd voor een rondleiding door de loods.  

 

Waaruit bestaat het afhandelingsproces bij Menzies? 

Het proces begint zodra er een pre-alert binnenkomt. Hierin wordt vermeld wat voor soort vracht er gaat 

komen. Wanneer het komt, wordt hierbij niet vermeld. Dan komt de chauffeur bij de poort. Hier vindt 

de eerste controle plaats. Chauffeursgegevens worden nagekeken. Daarna moet de chauffeur zich 

melden bij de balie waar de documenten worden gecontroleerd. Hier controleren ze de status op het 

gebied van veiligheid, douane en Ready for Carriage. In de loods wordt uiteindelijk nog een fysieke 

check uitgevoerd waarbij ook gelijk gekeken of de zending overeenkomt met de boeking. Dan wordt de 

zending opgeslagen (het liefst zo kort mogelijk) alvorens het wordt geconsolideerd, opgebouwd en 

ingeladen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bouwinstructies.  

 

Wat voor effect heeft de bottleneck op de luchtvrachtketen op Schiphol? 

In feite kost het geen geld. De extra kosten worden vooral gemaakt bij de trucker aangezien die in de rij 

staan. Het zorgt ervoor dat het personeel te maken heeft met grote druk. Daarnaast komt het de snelheid 

en betrouwbaarheid van de service niet ten goede. Menzies heeft te maken met een maximumcapaciteit. 

Op een gegeven moment kunnen er niet meer mensen ingezet worden omdat je elkaar dan in de weg 

gaat lopen.  

 

Op welke manier leveren eerdere verbeterprojecten een verbetering voor de bottleneck? 

E-link is in feite een vervanging van de vrachtbrief, dus in die zin heeft het wel voor verbetering gezorgd. 

Maar het is nog maar een klein stukje. Zodra de chauffeur de balie zou kunnen overslaan, kan er meer 

winst worden geboekt. Daarnaast is het ook weer een losse applicatie, waar het aantrekkelijker zou zijn 

als het geïntegreerd kan worden in het eigen systeem. Wat de Milkrun betreft heeft het zeker voor een 

verbetering gezorgd. Het aantal truckbewegingen is afgenomen, en de beladingsgraad is vaak hoger.  

 

Wat zijn de onderliggende oorzaken van de bottleneck? 

- Aanleverpieken. 

- Niet weten wanneer iets komt. 

- Bezetting personeel, lange procedure voor het aannemen van personeel.  

 

Waar liggen de verbetermogelijkheden? 

- piekafvlakking; 

- digitalisatie; 

- inzicht in de keten.  
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Figuur 18 Bewijs van terugkoppeling samenvatting interview Menzies 
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Samenvatting interview 5: Rhenus 

Om meer te weten te komen over de werkwijze van een expediteur is er op 3 april een bezoek gebracht 

aan het kantoor van Rhenus. Het interview werd afgenomen met de Project & Product Manager.  

 

Waaruit bestaat het exportproces bij Rhenus? 

Een boeking van de klant is het beginpunt van het proces. Aan de hand van de informatie vanuit de klant 

maken we een boeking bij de airline. Vanuit de airline krijgen we hier een boeking conformatie. Op 

basis van de tijd waarop de zending afgeleverd kan worden bij de afhandelaar wordt een pick-up 

geregeld. De zending komt naar het warehouse toe waar het een controle ondergaat. De zending wordt 

voorzien van de juiste stickers en is klaar voor vertrek. Ondertussen wordt alle documentatie ook in orde 

gemaakt. Hierbij gaat het om uitklaring documenten, exportaangiftes en securitycontroles. Dan kan de 

zending bij de afhandelaar worden afgeleverd.  

 

Wat voor effect heeft de bottleneck op de luchtvrachtketen op Schiphol? 

De gevolgen van de wachttijden zijn simpel. Soms verzuipen zendingen door de wachttijden. Dat is 

problematisch naar je klanten toe. Je hebt kosten die je op niemand kan verhalen. De facturen kunnen 

niet naar de afhandelaar worden gestuurd, want daar heb je geen contractuele overeenkomst mee. De 

kosten kunnen ook niet in de prijs naar de klant worden doorberekend, want die wilt daar niet voor 

betalen. Het zijn dus kosten die nergens op te verhalen zijn en daarom snijden ze in de marge.  

 

Op welke manier leveren eerdere verbeterprojecten een verbetering voor de bottleneck? 

Rhenus is een van de partijen die de Milkrun heeft opgestart, en het is zeker een geslaagd project. Het 

enige nadeel is dat er niet nog meer partijen aan meedoen, maar dat is het gevolg van verschillende 

belangen. Het zorgt voor minder truckbewegingen bij de afhandelaar, vracht wordt afgeleverd bij je 

warehouse. Kortom, het is een win-win voor alle partijen. Rhenus werkt voor 100% met e-Link. 

Papierloos werken is de toekomst en e-Link biedt daarvoor uitkomst. Het maakt het proces 

betrouwbaarder. Echter, moet het nog wel verder uitgebreid worden. Bovendien moet ook iedereen 

eraan meewerken, dat maakt het nog beter. Het enige nadeel van e-Link is dat het werkt vanaf het 

moment dat je op het terrein van de afhandelaar staat. Soms staat een chauffeur alle lange tijd voor de 

poort te wachten, en daar kan je niet omheen.  

 

Wat zijn de onderliggende oorzaken van de bottleneck? 

- Onderbezetting bij de afhandelaar. 

- Te veel uitzendkrachten.  

- Te veel personeel dat niet goed de Nederlandse taal beheerst. 

- Slechte planning mogelijkheden voor de afhandelaar omdat ze niet weten wanneer vracht 

binnenkomt 

- Piekvorming.  

 

Waar liggen de verbetermogelijkheden? 

- Papierloos werken. 

- Systematisch werken.  

- De Trucking App ontwikkelen. 

- Grotere rol ACN bij projecten.  
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Samenvatting interview 6: KLM Cargo 

Om meer inzicht te krijgen over de situatie bij de afhandelaars is op 8 april een bezoek gebracht aan 

KLM Cargo. Het interview met Bart Krol vond plaats op kantoor en achteraf is was er nog tijd voor een 

rondleiding door de verschillende vrachtloodsen.  

 

Waaruit bestaat het afhandelingsproces bij KLM Cargo? 

Het afhandelingsproces bij KLM Cargo is niet heel verschillende ten opzichte van het proces bij de 

andere afhandelaars die actief zijn op Schiphol. De vracht wordt aangeleverd door een trucker. Hierbij 

vinden aan de poort al controles plaats. Met de ACN-pas worden chauffeurs gegevens nagekeken. De 

belangrijkste controles zijn op het gebied van:  

- Veiligheid; is de zending secure? 

- Aanleverstatus; is de zending Ready for Carriage? 

- Fysieke staat: is de zending compleet en zonder schade? 

- Documenten: komt de zending overeen met de boeking? 

- Douane status: Is de zending vrijgegeven door de douane?  

 

Hierna volgt het interne proces. Dit bestaat uit opslag, consolidatie en het opbouwen van de vracht met 

behulp van bouwinstructies afkomstig van de airline. Vervolgens is de laatste stap om de vracht in het 

vliegtuig te laden. Het voordeel wat KLM heeft als airline/afhandelaar zijnde, is dat gaten in de 

vliegtuigen makkelijker opgevuld kunnen worden wat de beladingsgraad aanzienlijk verbetert.  

 

Wat voor effect heeft de bottleneck op de luchtvrachtketen op Schiphol? 

De effecten zijn vooral zichtbaar bij de afhandelaar. De aanleveringen zorgen voor een hogere werkdruk 

bij het KLM-personeel. Daarnaast kan een afhandelaar niet zijn proces inrichten op de aanleverpieken 

van de truckers en expediteurs. Daarom is het op die piekmomenten onwijs vol en daarmee daalt de 

productiviteit. De gevolgen hiervan zijn dat vracht de vlucht kan missen. Voor de chauffeurs brengt het 

voornamelijk veel irritaties met zich mee. Iets waar ons personeel ook moet omgaan.  

 

Op welke manier leveren eerdere verbeterprojecten een verbetering voor de bottleneck? 

Bij KLM maken ze gebruik van E-Fast Delivery, dit is de eigen variant op e-Link. Hiermee wordt een 

deel van de documentatie controle al automatisch gedaan en dit brengt grote voordelen met zich mee. 

Door de ACN-pas kan een loket al worden overgeslagen. Echter, is dit nog maar de basis en het systeem 

zou verder uitgebreid moeten worden. Het Milkrun project heeft ook zeker zijn vruchten afgeworpen, 

alleen werkt dit meer voor de import kant van het verhaal. Het zorgt voor minder truckbewegingen op 

het voorterrein.  

 

Wat zijn de onderliggende oorzaken van de bottleneck? 

- De aanleverpieken. 

- De onvoorspelbaarheid, niet weten wat binnenkomt.  

- De hoeveelheid te controleren papierwerk. 

- Bezetting personeel. 

 

Waar liggen de verbetermogelijkheden? 

- digitalisatie van het proces; 

- correct aanleveren van documentatie;  

- afvlakken van de piek.  
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Samenvatting interview 7: Expeditors International 

Om meer inzicht te krijgen over de manier waarop er om wordt gegaan met de wachttijden bij de 

afhandelaars is er op 8 april een bezoek gebracht aan Expeditors International. Het interview vond plaats 

op het kantoor van Expeditors met Orhan Sahan (Manager Air Import) en Marthijs Speek (Supervisor 

Air Import) 

 

Wat voor effect heeft de bottleneck op de luchtvrachtketen op Schiphol? 

De wachttijden hebben invloed op de snelheid en de betrouwbaarheid van zendingen. Met wachttijden 

duurt het langer voordat vracht aankomt bij het warehouse. Andersom duurt het langer voordat vracht 

bij de afhandelaar afgeleverd kan worden. Dit brengt onzekerheid met zich mee waar je rekening mee 

moet houden. Omdat deze onzekerheid lastig is om in te schatten, moet je de tijd die ervoor nodig is 

ruim inplannen. Anders loop je het risico dat je de vlucht gaat missen. Dit brengt uiteraard ook extra 

kosten met zich mee. Denk hierbij aan opslagkosten, extra’s spoed trucks die ingehuurd moeten worden 

en penalty’s die je krijgt vanuit de klant als bijvoorbeeld de kpi’s niet worden gehaald. Het heeft in 

sommige gevallen zelfs invloed in de keus voor de airline die we willen gebruiken. Doordat de slots 

voor de luchtvracht op Schiphol zijn afgenomen zijn er een hoop vrachtvluchten naar Luxemburg 

verhuisd. Wij raadden onze collega’s in het buitenland die vracht voor Amsterdam hebben soms wel 

eens aan om alsnog een bepaalde airline te kiezen ondanks dat ze bijvoorbeeld op Luxemburg vliegen.  

 

Wat zijn de onderliggende oorzaken van de bottleneck? 

- Werkwijze verladers en kleine expediteurs (gesloten in het weekend). 

- Aanleverpieken. 

- Bezetting bij de afhandelaar. 

- Werkcultuur bij de afhandelaar: 

o Veel uitzendkracht betekent weinig toewijding. 

o Weinig controle.  

 

Waar liggen de verbetermogelijkheden? 

Expeditors is bezig om afspraken te maken met airlines over het afleveren van importvracht, zodat hier 

geen Expeditors truck voor aan te pas hoeven te komen. Hiermee wordt voorkomen dat chauffeurs lang 

in de rij staan bij de afhandelaar om vracht op te halen. Hiermee worden lange wachttijden vermeden 

wat het veel goedkoper en sneller maakt. Daarnaast vindt er ook overleg plaats met afhandelaars van 

andere airports over Direct Delivery Service (DDS). Normaliter wordt RFS-import vracht eerst naar de 

eerste linie loods op Schiphol gebracht voordat het door de expediteur opgehaald kan worden. Bij 

Expeditors proberen ze de afhandelaar in Amsterdam over te slaan door vracht vanuit bijvoorbeeld 

Brussel gelijk naar het warehouse te laten vervoeren. Dit bespaart een rit naar de afhandelaar en dus ook 

wachttijden. In het onderstaande figuur zijn de originele stroom (grijs) en de DDS-stroom(blauw) 

aangegeven.  

Figuur 19 Originele RFS-importstroom en DDS-stroom (Nobel) 
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Samenvatting interview 8: Swissport 

Om meer inzicht te krijgen in het afhandelingsproces bij Swissport is op 29 april een interview 

afgenomen. Dit interview werd afgenomen bij Jeroen Giling, Chief Operating Officer, en vond plaats 

op het kantoor van Swissport.  

 

Waaruit bestaat het afhandelingsproces bij Swissport? 

De vrachtwagens komen hier aan bij de poort. Daar worden met de ACN-pas de eerste controles gedaan. 

Vervolgens kan de chauffeur gaan aandocken en zich melden bij de balie. Hier vinden de volgende 

controles plaats. De papieren, douane status en de aanleverstatus. Is de zending Ready for Carriage? Na 

het lossen van de vracht worden de laatste controles gedaan. Er wordt gekeken of er schades zijn aan de 

zending en of de zending overeenkomt met de boeking. Als alles in orde is, kan de zending worden 

opgeslagen. Op basis van een vluchtschema en bouwinstructies worden zendingen geconsolideerd, 

opgebouwd en klaar gemaakt voor vertrek. Dat stap is het inladen van de vracht in het vliegtuig.  

 

Wat voor effect heeft de bottleneck op de luchtvrachtketen op Schiphol? 

De bottleneck heeft voor Swissport niet direct invloed op de financiële resultaten. Het is alleen zeker 

niet bevorderlijk voor de efficiëntie en de doorstroom in de loods. Het liefst is vracht zo veel mogelijk 

in beweging. Dat zou betekenen er snel wat met vracht wordt gedaan en dat de ruimte in de loods vaker 

en beter benut kan worden.  

 

Op welke manier leveren eerdere verbeterprojecten een verbetering voor de bottleneck? 

De Milkrun is zeker succesvol. Laatst is er nog een nieuwe expediteur aangesloten op het netwerk. E-

Link daarentegen heeft niet zo veel verbetering met zich meegebracht. De chauffeurs moeten zich nog 

steeds melden bij een balie, dus het zet niet veel zoden aan de dijk.  

 

Wat zijn de onderliggende oorzaken van de bottleneck? 

De productieprocessen bij de verladers zijn zo ingericht dat er vanaf maandag tot en met vrijdag middag 

wordt geproduceerd voor de export. Op vrijdagmiddag als iedereen naar huis gaat en de lichten in de 

fabriek uit gaan, moeten die zendingen worden opgehaald en hier worden aangeleverd. Dat zorgt ervoor 

dat je een piek krijgt voor het weekend. En ze brengen dan niet alleen de vracht die op zaterdag vliegt, 

maar ook de vracht die op zondag en maandag vliegt. Als afhandelaar kan je je proces niet inrichten op 

die piek. Dan kan je je deuren heel snel sluiten. Bij sommige heerst er het idee dat schakels uit de keten 

voor 100% op elkaar kunnen aansluiten, maar dat kan gewoonweg niet. Tot slot is de bezetting bij de 

deur ook niet altijd optimaal.  

 

Waar liggen de verbetermogelijkheden? 

Het ontwikkelen van een platform die alle stromen dekt. Zowel de import stromen als de export stromen 

uit het buitenland en lokaal. Alle afhandelaars moeten zich daarop aansluiten. Het is ook uiterst 

belangrijk dat het platform wordt gevoed met correcte data. Uit het platform moeten de volgende zaken 

af te lezen zijn: 

- Wat heeft de vrachtwagen bij zich? 

- Met welke vlucht gaat het mee?  

- Wie komt het aanleveren?  

Zo kan er worden bepaald wie er prioriteit krijgt. Fysiek zou je dit kunnen realiseren door bufferzones 

te creëren waar alle trucks eerst heen gaan. Wat helemaal handig zou zijn, is als je niet meer fysiek maar 

digitaal in de rij kan staan. Zo kan de chauffeur ook aan zijn rusttijd voldoen. Tot slot is de rol van ACN 

ook heel belangrijk, en deze zou duidelijker zichtbaar moeten zijn.  
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Samenvatting interview 9: Smartloxs 

Voor het onderzoeken van de verbetermogelijkheden is er op 1 mei ’19 een interview afgenomen met 

Managing Director Guy Driebeek. Smartloxs ontwikkelt, levert en beheert collectieve toegangscontrole 

systemen die onder andere worden gebruikt door alle afhandelaars op Schiphol.  

 

Op welke manier leveren eerdere verbeterprojecten een verbetering voor de bottleneck? 

E-Link heeft nog niet zo veel zoden aan de dijk gezet. De cijfers laten zien dat nog maar een beperkt 

deel van de vracht middels e-Link wordt aangeleverd. Om e-Link succesvol te maken, zou het moeten 

uitbreiden. Zowel in functies als in deelnemers van het systeem. Hetzelfde geldt voor het Milkrun 

project. Voor sommige partijen werkt het goed, maar voor een heel aantal ook niet. Op export is de 

Milkrun nooit van de grond gekomen. Dit werkt complexer aangezien er bij het ophalen moet worden 

nagedacht wat er ook als eerst weer uit moet bij de afhandelaar. Dit schopt mogelijk de logische volgorde 

van de route in de war. Bij import is het wel succesvol aangezien het minder tijdgebonden is.  

 

Wat is de grootste bottleneck waar de luchtvrachtketen momenteel mee te maken heeft? 

De wachttijden bij de afhandelaar. Ondanks dat het proces zich afspeelt bij de afhandelaar is het een 

probleem voor de hele community. De afhandelaars kunnen geen planning maken op basis van de data 

die ze krijgen. Daarnaast hebben ze te maken met een aanleverpiek op vrijdag waardoor in het 

warehouse in het weekend vol staat met vracht voor het weekend. Dit maakt de ruimtes waarin gewerkt 

moet worden klein wat ook inefficiënt is. Voor de trucker is de bottleneck duidelijk. Zij zijn de partij 

die lang in de rij staan en dus met de kosten zitten. Deze kosten zitten wel deels verwerkt in de prijs 

maar niet volledig, waardoor de winstgevendheid van een rit simpelweg is gedaald. De expediteur heeft, 

indien het aanleveren van vracht in eigen hand is, hetzelfde probleem als de trucker. De wachttijden 

zorgen ervoor dat het aanleveren van vracht heel duur is geworden en veel tijd in neemt. De expediteur 

kan dit niet doorbelasten aan de verlader aangezien geen enkele expediteur dit doet. Doen ze dit wel, 

dan stappen de klanten wel over naar de concurrent. 

 

Wat zijn de onderliggende oorzaken van de bottleneck? 

De wachttijden zijn ontstaan door de aanleverpieken en de hoeveelheid informatie die bij de afhandelaar 

beschikbaar is. Alles komt bij de afhandelaar samen. De afhandelaar moet veel beslissingen nemen op 

het laatste moment wat dus zorgt voor een ad-hoc proces. Pas bij aankomst van de vracht kan er 

gehandeld worden. Pas op dat moment wordt er duidelijk met welke vracht ze te maken hebben en waar 

het voor bestemd is. Dit brengt veel inefficiëntie met zich mee. Doordat er zoveel handelingen verricht 

moeten worden bij de afhandelaar loopt het logischerwijs ook vast.  

 

Een andere factor is het afstemmen van import-, export en internationale stromen. De markt pusht als 

het ware vracht naar de afhandelaar. Een pullmechanisme waar de afhandelaar kan bepalen wie wanneer 

kan komen zal voor verbetering zorgen. Zo kan de aan- en afvoer over langere tijd worden verspreid.  

 

Waar liggen de verbetermogelijkheden?  

De afhandelaar is het uiteinde van een trechter waar alles samenkomt. Alles wordt als het ware in de 

trechter gegooid en ze zoeken het bij de afhandelaar wel uit. Het idee is om de hoeveelheid handelingen 

die verricht moet worden bij de afhandelaar te verminderen. Alle handelingen moeten op een rijtje 

worden gezet alvorens er gekeken kan worden of het misschien mogelijk is om handelingen al eerder in 

het proces te laten plaatsvinden. Zo wordt de afhandelaar ontlast en wordt de doorlooptijd bij korter. Dit 

zou uiteindelijk de wachttijd per truck moeten verminderen. Dit is in lijn met de Theory of Constraints 

die inzet op buffermanagement voor het oplossen van bottleneck.  
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Samenvatting interview 10: Smartloxs  

Naar aanleiding van het eerste gesprek met Guy Driebeek op 1 mei volgde op 5 juni nog een tweede 

gesprek. Tijdens dit gesprek kwam eerst de beschikbaarheid van data over de wachttijden bij de 

afhandelaar ter sprake. Daarnaast werd er verder gediscussieerd over het idee van een bufferzone en hoe 

deze ingericht zou moeten worden.  

 

Beschikbaarheid data  

Het systeem achter de ACN-pas wordt beheerd door Smartloxs. Elke handeling die wordt uitgevoerd 

met een ACN-pas wordt geregistreerd. De belangrijkste handelingen vinden plaats bij de poort. Een 

registratiemoment vindt plaats bij het betreden van het terrein van de afhandelaar (Gate In) en het 

verlaten van het terrein (Gate Out). Het is echter lastig om betrouwbare data uit het systeem te halen: 

- Op het moment dat het druk wordt bij de afhandelaar en het voorterrein begint vol te lopen met 

trucks, wordt vaak uit paniek of gemakzucht de achterdeur opengezet. Hierdoor wordt het Gate 

Out moment niet geregistreerd. Cijfers over hoeveel tijd chauffeurs tijdens drukke momenten 

doorbrengen van het moment dat ze het voorterrein betreden totdat ze het voorterrein verlaten 

zijn niet bekend. Dit wordt gedaan bij zowel Swissport als WFS.  

- Bij Menzies en Dnata wordt bij het betreden van het voorterrein naast de ACN-pas ook het 

kenteken geregistreerd. Bij het verlaten van het voorterrein wordt het kenteken wederom 

gescand en zodra deze bekend is in het systeem gaat de poort automatisch open. Hiervoor is dan 

geen ACN-pas nodig. Hierdoor wordt het Gate-Out moment dus wederom niet gescand.  

Enkel bij KLM is het registreren van in- en uitgaande stromen wel goed geregeld. De uitgang gaat enkel 

open door het scannen van de ACN-pas en daarom wordt alles nauwkeurig bijgehouden. Deze data 

wordt onder andere gedeeld met Smartloxs. Bij KLM is het echter niet interessant om een besparing uit 

te rekenen. De wachttijden zijn over het algemeen het laagst bij KLM en daarom zijn er minder klachten 

over KLM als afhandelaar.  

 

Bufferzones  

Doordat beslissingen in het proces bij de afhandelaar op dit moment te veel op het laatste moment 

genomen kunnen worden, ontstaan wachttijden. De afhandelaar geldt als het afvoerputje van het 

aanleverproces dat bij hoge aanvoer overstroomt. Een aantal beslissingen kunnen al worden genomen 

voordat het voorterrein van de afhandelaar betreden wordt. Tijdens een brainstormsessie is er een 

oplossingsrichting besproken die is geïnspireerd door de Theory of Constraints.  

 

Het invoeren van een overslagpunt. Dit overslagpunt is de bufferzone waar vracht aangeleverd kan 

worden in een universeel formaat (denk aan een ULD). Hier vindt een overslagmoment plaats waar 

vracht per afhandelaar wordt gesorteerd. Om de handelingskosten zo laag mogelijk te houden is het 

belangrijk dat er met één standaardmaat wordt gewerkt. Dit maakt het overslaan van goederen 

gemakkelijker en sneller. Met behulp van een neutrale partij wordt de vracht naar de afhandelaar 

gebracht. Dit is als het ware een soort Milkrun, waarbij de expediteurs aanleveren op het overslagpunt, 

en het vanaf daar verder gedistribueerd wordt naar de afhandelaar door een neutrale partij. De last-mile 

wordt hiermee uitbesteedt waardoor expediteurs niet zelf naar de afhandelaar hoeven.  
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Informatie-uitwisseling speelt hierbij een belangrijke rol. Momenteel is dit vooral eenzijdig. Er gaat veel 

informatie naar de afhandelaar, maar er komt weinig terug. Met de bufferzone moet er duidelijk worden 

vermeld wanneer een truck kan komen aanleveren zodat het proces van aanleveren veel sneller kan gaan. 

Er zou bijvoorbeeld een dock apart ingericht kunnen worden voor aanleveringen vanuit de bufferzone. 

Wanneer de ene truck bijna klaar is, kan er een seintje naar de bufferzone dat de volgende truck kan 

komen aanleveren. Zo creëer je een constante aanvoer van vracht in plaats van een aanleverpiek waarop 

iedereen tegelijk komt.  

 

Voor dit concept moeten duidelijke regels worden gemaakt over belangrijke zaken. Er moeten regels 

worden gemaakt over het aanvragen van slots. Hoeveel uur van tevoren moet er minimaal een aanvraag 

worden gedaan? Wat voor sancties staan er op het onbenut laten van een slot? Het is belangrijk dat hier 

strenge sancties op staan, om te voorkomen dat expediteurs voor de zekerheid maar een slot gaan 

inboeken. Daarnaast is het ook belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier van aanleveren, kijkend 

naar de controles op basis van veiligheid, douane en documenten die nu nog bij de afhandelaar gedaan 

worden. Een vereiste zou kunnen zijn dat deze controles allemaal al zijn gedaan zodat dit bij de 

bufferzone niet plaats hoeft te vinden. Mocht er onverhoopt toch een fout worden ontdekt, dan zou dit 

bij de afhandelaar in een apart ingericht backoffice alsnog verholpen kunnen worden. 

 

Een parkeerplaats inrichten als een bufferzone zal niet volstaan in dit aanleverproces. Hiermee verplaats 

je alleen het probleem naar de bufferzone. Daarom zal er toch een overslaglocatie moeten komen waar 

vracht van verschillende expediteurs geconsolideerd kan worden en het aantal truckbewegingen kan 

dalen. De cijfers laten zien dat Milkrun succesvol is voor import. Door het strak in te regelen op de 

export kan het ook succesvol zijn. 
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Samenvatting interview 11: adviseur ACN 

Om meer inzicht te krijgen in de rol van Cargonaut en de effecten die het heeft op het aanleverproces 

bij de afhandelaar vond er op 15 mei een afspraak plaats met de adviseur van ACN en oud-medewerker 

van Cargonaut, Martijn Kuiken. Dit interview vond plaats op het kantoor van ACN.  

 

De rol van Cargonaut 

Cargonaut is de regisseur van informatiestromen voor goederen van en naar Schiphol. Het ontzorgt 

logistieke ketenpartijen en douane met volledige en betrouwbare informatie over luchtvracht. Op basis 

van de Air Waybills en uitvoeraangiftes die worden toegestuurd door de expediteur en/ of vervoerder 

worden er controles uitgevoerd op basis van de volgende aspecten: 

- Customs Compliance 

- Ready for Carriage 

- Security Compliance 

 

Bij het eerste aspect wordt met behulp van het Export Control System (ECS) gecontroleerd of de uitgifte 

van de zending is geregistreerd, of er een Trader of Exit melding is gedaan, en of er een fysieke controle 

van de douane vereist is. In dit geval komt iemand van de douane naar de afhandelaar om de zending te 

controleren. Wanneer een zending Ready for Carriage aangeleverd wordt, voldoet de zending aan vijf 

voorwaarden. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de ACN-bon en bevatten regels omtrent de 

manier van aanleveren, douaneformaliteiten en de beveiliging status. Het laatste aspect controleert de 

veiligheidsstatus van de zending. Met eCargo Receipt worden al deze aspecten gecontroleerd. De 

afhandelaar bepaalt dan op basis van deze informatie om de zending te accepteren, of dat er correcties/ 

aanvullingen nodig zijn. 

 

Verbetermogelijkheden 

De oplossing ligt in het opsplitsen van de verschillende aanleverstromen op Schiphol. Momenteel wordt 

het aanleveren van export te veel gezien als één stroom, maar in werkelijkheid zijn het er drie: 

1. Aanleveringen vanuit regio Schiphol (Lokaal)  

2. Aanleveringen vanuit het buitenland (Hieronder vallen ook aanleveringen van bedrijven uit 

Nederland die geen lid zijn van ACN. 

3. Lucht vervangend wegvervoer.  

 

Door onderscheid te maken in de aanleverstroom wordt het duidelijk waar het probleem ligt. De lokale 

expediteurs en truckers melden over het algemeen zendingen netjes aan, terwijl de andere twee stromen 

bijvoorbeeld de Ready for Carriage voorwaarden niet hanteren. Hier heeft een afhandelaar dus meer 

werk aan bij de balie. Door een aparte rij aan te maken voor de lokale aanleveringen kan hier een groot 

voordeel ontstaan. Bij Swissport wordt dit al enigszins gedaan. Hier hebben ze een kiosk ingericht waar 

alle chauffeurs zich moeten melden. Door het eigen systeem te koppelen aan de systemen van Cargonaut 

waarmee alle eerdergenoemde controles uitgevoerd worden middels een API kunnen deze controles snel 

worden afgerond. Hier liggen kansen voor andere afhandelaars.  

 

Daarnaast moeten ook de airlines meer betrokken worden bij het proces. De expediteur en de trucker 

hebben geen contract met de afhandelaar en daarom is het lastig voor die partijen om druk te zetten op 

de afhandelaar. De airline kan dit wel. Wanneer de expediteur om de tafel gaat met de airline omdat het 

bijvoorbeeld voor een grote klant (lees: veel volume) voorrang zou willen krijgen in de rij, dan kan de 

airline druk uitoefenen op de afhandelaar door ze te instrueren om eerst de vracht van deze expediteur 

af te handelen. Dit is ook in het belang van de airline aangezien de klant tevreden blijft en dus vaker de 

airline zal kiezen in de toekomst.  
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Bijlage 11: Transcript interview Menzies 

Hoe verloopt het afhandelingsproces hier bij Menzies op het gebied van export? 

Het exportproces hangt natuurlijk ook af van het soort vracht dat het is. We hebben general cargo, maar 

ook perishables. Maar vracht kan van alles zijn. Het kunnen spijkerbroeken zijn, auto-onderdelen, 

dieren, medicijnen, noem het maar op. Afhankelijk van de aard van het product komen er pre-alerts 

binnen bij ons. Stel dat er farma binnenkomt, dan willen we dit ruim van tevoren weten zodat we hierop 

voor kunnen bereiden. In het geval van farma vracht moeten we rekening houden met koelcapaciteit. 

De eerste stap in het proces is dus het ontvangen van een pre-alert. Wat wordt er geboekt en wanneer 

gaat het vliegen. Het liefst zouden we ook willen weten wanneer het afgeleverd wordt, want dat weet 

niemand. Als je het over bottlenecks hebt, dan is dat wel een van de grootste bottlenecks. Ik denk dat 

het voor de forwarders het meest vervelend is omdat zij met de wachttijden te maken krijgen. Maar het 

is een soort kip-en-ei verhaal. Zij zeggen dat ze wachttijden hebben bij de afhandelaars. En wij zeggen 

we hebben wachttijden omdat je niet verteld hoe laat je wat komt brengen. Na de pre-alert krijg je te 

horen wat er gaat vliegen. Daarnaast krijgen we een FWB. Dat is een digitale variant van een Air 

WayBill. Vracht wordt altijd vergezeld met documentatie. Deze wordt bijna altijd samen aangeleverd 

met een FWB, dat is de digitale vorm van een Air WayBill. We krijgen dus aan de ene kant informatie 

vanuit de airline in de vorm van een vluchtschema, en aan de andere kant de pre-alert van de expediteur.  

 

De volgende stap is dat de chauffeur zich hier meldt bij de balie om zijn documentatie te laten zien. Hier 

wordt de vrachtbrief en informatie over de vracht zelf gecontroleerd. We moeten ook controleren of de 

zending secure is, een ‘hot item’ de laatste tijd. Zowel de vracht zelf, maar ook de transporteur wordt 

gecontroleerd door middel van een check in een Europese database. In geval van e-Link, staat op de 

ACN pas niet alleen de naam van de chauffeur, maar ook de rit die hij brengt. Als de documentatie goed 

is, dan krijgt hij toestemming om te lossen. Wij hebben bij Menzies verschillende losdeuren. Wij maken 

onderscheid op basis van de airline. De grootste klant heeft een aparte deur, in dit geval is dat AirBridge 

Cargo. Op basis daarvan wordt er een deur toegewezen aan de chauffeur. Dan begint een stukje controle 

op de goederen in de loods. Op aantal stuks en schades. Bij ontvangst moeten wij dat melden, want er 

gaat berichtgeving uit. Dit gaat er al uit op het moment dat wij vracht accepteren. Wij hebben uw zending 

is goede staat, of juist met schade ontvangen. Die controle is best belangrijk en vindt altijd plaats. Bij 

speciale vracht heb je nog additionele controles. Zoals bijvoorbeeld controle op gevaarlijke stoffen.  

 

Acceptatie check is gedaan en de shipper is geïnformeerd. Dan begint ons proces van afhandeling is de 

loods. Eerst een stukje opslag. Dit is afhankelijk van de aard van het goed. Wij hebben een indeling 

gemaakt op basis van bestemmingen of airline gericht. Dan komt er een moment dat het moet gaan 

vliegen. De airline levert altijd een bouwinstructie waarop staat hoe de zendingen opgebouwd moeten 

worden. Met behulp van die instructies gaan we de vracht opbouwen. Dit houdt in dat we vracht gaan 

consolideren op ULD’s. Dit staat voor Unit Load Device en dit is alles waar goederen op of in kunnen. 

Daarmee moet er ook rekening worden gehouden met de vorm van een vliegtuig. Niet op alle posities 

mogen ULD’s even zwaar zijn. Je hebt ook te maken met hoogtes, en verschillende contouren van een 

vliegtuig. Vanaf dat moment hoeft het alleen nog vervoerd worden naar het vliegtuig. Dat is de 

operationele stroom.  

 

Het komt vaak voor dat we zendingen binnen krijgen die nog niet eens geboekt zijn bij een airline. De 

expediteur heeft het dan gewoon alvast naar de afhandelaar gestuurd, zodat hij het niet meer in zijn loods 

hoeft op te slaan. Technisch gezien mag dit aangezien we een regel hebben dat er uiterlijk acht uur van 

tevoren aangeleverd moet worden. Eigenlijk zouden we ook een regel moeten invoeren waarin staat dat 

ze ook niet eerder dan 24 uur voor vertrek van de vlucht mogen komen aanleveren. Dan voorkomen we 

dat er zendingen op vrijdag worden aangeleverd voor een vlucht op dinsdag. En dat geldt vooral ook 
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voor koelvracht en vracht met gevaarlijke stoffen. Daarvoor hebben we beperkte opslag en dit kan voor 

de operatie flinke problemen geven. Dan is er ook nog een uitdaging over het feit wie je al eerst gaat 

helpen op zo’n vrijdag avond waar we te maken hebben met een grote piek in de aanvoer van export 

vracht. Stel er staan tien vrachtwagens in de rij, en de eerste vijf hebben vracht bij zich dat pas maandag 

vliegt. Nummer zes in de rij heeft vracht bij zich dat morgen al moet vliegen. Normaal gesproken zou 

je de zesde chauffeur eerder willen helpen want daar is meer snelheid bij geboden. Wij als afhandelaars 

hebben overigens ook geen contract met de truckers, maar met de airlines. Dus wij willen graag dat die 

vracht zijn vlucht van morgen haalt om te voldoen aan de eisen van de overeenkomst. Dit is natuurlijk 

niet eerlijk ten opzichte van de andere vijf chauffeurs die misschien wel veel langer in de rij staan.  

 

Soms gebeurt het ook dat we zitten te wachten op vracht. De ‘cut-off time’ komt in de buurt, en op het 

allerlaatste moment komt de vracht aan bij de afhandelaar. Dan moet het eigenlijk gelijk worden gelost, 

maar ga dat maar eens vertellen aan die chauffeurs die allemaal al zes uur staan te wachten.  

 

In theorie mag je met de uiterlijke aanlevertijd één uurtje voor de aanlevertijd al je vracht afleveren. 

Maar de tijd die je dan hebt om het hele vliegtuig op te bouwen is krap. We zijn wel met airlines in 

overleg dat we bijvoorbeeld minstens 50% van de vracht al 12 uur voor vertrek binnen hebben. Zo 

voorkom je dat alles in het laatste uur wordt aangeleverd en dat wij te weinig tijd hebben om de vracht 

te consolideren en op te bouwen. Voor de transporteur is natuurlijk het proces klaar zodra ze hier hun 

vracht afleveren. Voor ons begint dan eigenlijk het proces pas. Hier zie je heel erg de botsende belangen 

van deze partijen.  

 

Ze kunnen niet verwachten dat we elke dienst met 20 man gaan staan om te wachten tot ze een keer 

gaan komen. Dus onze personeelsplanning is puur gebaseerd op historische data, en een kleine beetje 

aanvullende informatie van het actuele vluchtschema wat overigens vaak overeenkomt. Wij weten dat 

het op vrijdag vanaf 20:00 uur losbarst. Elke vrijdag avond is het raak, en dan krijgen we te horen dat 

we na al die jaren toch wel moeten weten dat we extra personeel in moeten zetten. Maar wij geven dan 

terug dat jullie ook al een tijdje weten dat het op vrijdagavond druk is, maar toch blijven jullie komen. 

Aan wie ligt het dan? Kom dan op vrijdag middag, want dan is er niemand. Maar zij hebben ook te 

maken met consolidatie. Zij wachten dus ook met afleveren totdat de laatste zendingen allemaal 

compleet zijn.  

 

Tijdens mijn gesprek bij Nagel Transport werd ook wel duidelijk dat zij ook niet altijd een stem 

hierin hebben. Zij rijden natuurlijk in opdracht van een expediteur. En als de verlader pas op 

vrijdagmiddag zijn zendingen klaar heeft staan, dan wordt het pas vrijdagavond aangeleverd. 

Ondanks dat Nagel ook graag op vrijdagmiddag al zou willen aanleveren. Zij zitten er als het ware 

tussenin wat het aanleveren betreft.  

Dus is het elke keer de discussie over de wachttijden, en wat gaan jullie eraan doen. Maar wij hebben 

wachttijden omdat niet tegen ons verteld wordt wanneer jullie het komen brengen. Het zijn twee dingen: 

1. We weten niet wanneer ze komen. 

2. Als het dan ook nog eens gaat om special cargo, dan maak je het ons al helemaal moeilijk. De 

problemen stappelen zich dan op.  
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Ik heb interviews afgenomen bij DHL en Nagel. En daar kreeg ik te horen dat ze wel allemaal 

kunnen vertellen hoe laat ze komen aanleveren, maar dat ze vervolgens niks terugkrijgen van de 

afhandelaar.  

Wij krijgen dit niet te horen van die partijen. Wij geven ook geen slot tijden, dit doen we wel voor import 

overigens. Ze sturen wel een FWB waarin staat wat ze komen afleveren, maar dan weten wij nog steeds 

niet wanneer ze komen.  

 

Zou je kunnen zeggen dat de wachttijden ook voor jullie de grootste bottleneck is?  

Feitelijk hebben we daar geen pijn aan. Het is wel rot om chauffeurs zo lang te laten wachten, maar het 

kost ons geen geld. Het levert voor onze mensen druk op. De pieken zorgen er ook voor dat uiteindelijk 

de snelheid en de betrouwbaarheid van de service om laag gaat. Bij zo’n vol magazijn tijdens de 

piektijden kunnen zendingen makkelijk zoekraken. Ik denk dat het het proces niet ten goede komt. Het 

is een probleem van de hele community. Wij zitten met een bepaalde capaciteit. We kunnen niet met 50 

mensen bij de deur staan. Dit lost het probleem niet op. Daarnaast zitten we ook met de capaciteit van 

het aantal losdeuren. En de hoeveelheid mankracht waarmee je ook aan de max zit. En als er dan nog 

meer trucks komen dan krijg je een bottleneck. En die uit zich op het parkeerterrein. Dat komt de 

productiviteit niet ten goede. Tijdens de middag/ avond shift van 15:00 tot 23:00 wordt er regelmatig 

geschoven met personeel. Ze beginnen bijvoorbeeld met afbraak van importvracht en zodra het druk 

wordt rond een uur of acht, dan gaan ze naar de deur toe. Dan kan het zijn dat andere processen het 

moeten doen met een kleinere bezetting waardoor je capaciteit op dat proces achteruitgaat.  

 

Zijn de lage marges in de markt ook een oorzaak voor het feit dat jullie niet genoeg personeel 

kunnen aannemen voor de piektijden?  

Ik weet niet of die één op een relatie er is. De marges zijn heel erg klein, dat is duidelijk. Elke doos die 

je laadt of lost vereist een bepaalde handling time en daar staat een bepaald tarief tegenover. Het moet 

uiteindelijk toch allemaal gedaan worden. Dus ik denk dat het niet zo zeer uit maakt wanneer het nou 

komt. Dus qua kosten komt het op hetzelfde neer. Het zijn natuurlijk allemaal handelingen. Het is meer 

dat je gewoon op sommige pieken, kan je gewoon niet meer inzetten. Dat heeft te maken met deuren, 

met afhandelingsmateriaal, met ruimte. Op een vrijdagavond weet jij niet wat je ziet. Je kan dan bijna 

niet meer lopen, het staat helemaal vol. Op een gegeven moment is het vol, en dan kan je niet meer 

vracht aannemen. Dan kan je meer mensen neerzetten, maar dat gaat het niet oplossen. Je kan het ook 

niet meer in de gaten houden. Die chauffeurs willen alleen dat ze snel gelost worden. Zij laden hun 

vracht uit, en ze rijden weg. Maar die vracht staat nog steeds in de loods, en die moet weg gezet worden. 

Het is niet zo dat de volgende vrachtwagen gelijk kan aandocken en gelost kan worden. Het 

afhandelingsproces is meer dan alleen lossen van vracht. Er zijn ook momenten op vrijdag dat we even 

niet lossen omdat er eerst ruimte moet worden gecreëerd. Voor chauffeurs lijkt het alsof we nu niet 

doorwerken omdat de docks vrij zijn. Maar de ruimte achter de docks is vol.  

 

Het is wel zo dat we soms moeite hebben met het aannemen van personeel. Niet iedereen kan hier zo 

maar werken. Daarvoor moet je een screening ondergaan. Het uitvoeren van deze screening duurt zo’n 

drie à vier weken. Je familie wordt zelfs nagekeken. Dit is nodig voor de VGB. Als je uit het buitenland 

komt, duurt dit proces nog langer. Het is nou eenmaal zo dat dit werk niet door Nederlanders gedaan 

wordt. Dit maakt het lastig om genoeg personeel op de been te krijgen. Ons personeelsbestand bestaat 

deels uit vaste mensen. Maar we zijn genoodzaakt dit aan te vullen met mensen van het uitzendbureau. 

De marges zijn zoals je zelf al zei laag, dus het loon is ook laag.  
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Merken jullie dit aan de kwaliteit van de werknemers dat ze uit het buitenland komen? 

Eerlijk gezegd niet. Ik ben hier projectmanager, en ik ben bezig met nieuwe processen. En als ik in de 

loods bijvoorbeeld een nieuw systeem ga uitleggen, dan zie ik eigenlijk dat ze het wel snel snappen. Het 

zijn namelijk allemaal jongens zoals jij. Het zijn mensen die gestudeerd hebben, weliswaar in Polen of 

iets dergelijks, maar het zijn geen domme jongens. Ze werken gewoon onder hun niveau. Het is wel zo 

dat ze niet dedicated voor Menzies werken. Het kan zo zijn dat ze een keertje bij Swissport moeten 

werken. Dus toewijding is wel minder. En ik hoor het ook van de vaste mensen dat ze het niet altijd 

even goed begrijpen. Maar iedereen die hier werkt, wordt opgeleid. We hebben hier een eigen opleiding 

waarbij trainingen worden gegeven die verplicht zijn voordat je hier mag komen werken. De essentiële 

dingen die je moet weten worden je sowieso bijgebracht. Omdat we veel te maken hebben met 

buitenlandse arbeidskrachten komt het wel eens voor dat ze zeggen dat ze geen zin meer hebben en een 

maandje vakantie willen, zodat ze naar hun thuisland kunnen. Dit lukt natuurlijk niet, maar dan nemen 

ze gewoon ontslag. We hebben dus te maken met een hoog verloop van medewerkers.  

 

Wat ik tot nu toe heb gehaald uit dit gesprek en eerdere gesprekken is dat de bottleneck geen 

eenduidige oorzaak heeft. Het zou liggen aan de aanlevermomenten, de infrastructuur en de 

capaciteit bij de afhandelaars. Waar denk jij dat het het meeste aan ligt? 

Dat van de infrastructuur vind ik nog meevallen, en ik hoor ook niet vaak dat dat een probleem is. Bij 

Menzies hebben we best veel ruimte op het voorterrein voor trucks die staan te wachten. Bij Swissport 

kan ik het me voorstellen. Zij zitten aan het einde van de straat en hebben inderdaad weinig ruimte op 

het voorterrein. Ze zijn wel bezig om bufferterreinen in te richten, zodat trucks op afroep kunnen komen 

lossen. Maar dan zouden wij dus moeten kiezen wie er als eerst mag komen. Wie laat je dan komen? 

Degene die er het langst staat? Degene van wie we de vracht als eerste nodig hebben? Degene die 

gekoelde vracht komt brengen?  

 

Zijn er naar jouw mening projecten geweest die de oorzaken van dit probleem hebben aangepakt? 

Denk hierbij aan e-Link, Milkrun of het Air Cargo Trucking Platform dat wordt ontwikkeld?  

Ik denk niet dat e-Link heel veel heeft verbeterd aan het proces. E-Link is feitelijk een vervanging van 

de vrachtbrief. Dus wat dat betreft heeft het wel een stukje gedigitaliseerd. Maar het is nog maar een 

klein deeltje. Zodra het stukje waar de chauffeur fysiek zijn documenten moet laten controleren 

overgeslagen kan worden, dan denk ik dat het voor verbetering zal zorgen. Daarnaast is het ook weer 

een losse applicatie. Wanneer het geïntegreerd zou zijn met ons eigen systeem was het aantrekkelijker 

geweest.  

 

En de milkrun? 

Dit is zeker een succesvol project, en dit loopt nog steeds heel goed. Waar er eerst kleine partijtjes met 

halve trucks aankwamen heb je nu als het goed is volle trucks. Op dat vlak heeft het wel zin. Het scheelt 

gewoon een hoop bewegingen op het terrein.  

 

En het Air Cargo Trucking Platform? 

Ik heb er wel eens van gehoord. Ik denk dat het kan werken zodra iedereen hier gebruik van gaat maken. 

Je krijgt meer inzicht in de pieken en wat je kan verwachten op een tijdstip. Maar als iedereen nog steeds 

op vrijdagavond wilt aanleveren dat blijft het probleem bestaan. Dit is namelijk een capaciteitsprobleem.  

Wij komen die zending brengen op dat tijdstip. Als iedereen dit zou gaan gebruiken. Dan krijg je meer 

inzicht in je piek en wat je kan verwachten op een tijdstip. Als iedereen dan nog steeds op vrijdag avond 

wilt komen brengen dan wordt het natuurlijk niks. Als wij kunnen zeggen dat we vier slots hebben per 

uur. Maar dan gaan zes melden voor dat uur. Dan moeten we dus zeggen dat er geen capaciteit meer is. 

Dan moet je dus op een gegeven moment zeggen dat ze niet meer kunnen aanleveren. Voor hun betekent 
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het dat je van tevoren weet dat er geen capaciteit is. Misschien zouden we dan kunnen aantonen dat je 

van de 700 slots hebt in de week. En dat er 400 niet worden gebruikt. En dat is die overige 300 slots er 

ongeveer 700 worden aangevraagd. Het zou het wel inzichtelijker maken. Er wordt veel data in gegooid, 

maar er wordt nog niet veel met die data. Het is een heel mooi idee, maar lost het het probleem op? Dat 

is nog maar de vraag. Je blijft beperkingen houden op het gebied van capaciteit. Ik ga niet ontkennen 

dat we altijd met een 100% bezetting werken, want de operationeel manager zegt ook altijd dat hij er 

wel één of twee extra had kunnen gebruiken, maar dat houd je altijd. Maar het niet zo dat er nog tientallen 

mensen bij zouden kunnen.  

 

Waar liggen de kansen voor de luchtvrachtketen? Waar zou ACN zich op moeten richten?  

Voor ons is het efficiënter als wij gelijkmatiger kunnen opbouwen. Dus de kansen liggen bij het 

gelijkmatig verdelen van de aanvoer. Een volle vrachtloods betekent inefficiëntie. Als er veel vracht 

staat, hoe slaan wij het op. Als we een vak voor Miami hebben en we hebben er vracht voor vier dagen 

staan. Dan moeten we tussen vracht zoeken wat wel voor Miami is, maar niet voor deze dag. Het Just-

in-Time (JIT) principe. Als iedereen JIT doet. En er gaan op een moment veel vluchten weg. Dan vraag 

je er dus om dat er veel vrachtwagens op hetzelfde moment komen aanleveren. Kom maar op hetzelfde 

moment. Te vroeg aanleveren is lastig omdat je niet weet wat je er mee moet. Plannen, piekafvlakking, 

en inzicht in de keten, daar liggen de kansen voor ons. Waar we naar toe willen is dat we naast dat we 

zeggen dat chauffeurs uiterlijk acht uur van tevoren aanleveren, ook niet eerder dan zestien uur van 

tevoren mogen aanleveren.  
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Bijlage 12: Samenvattingen observaties  

Samenvatting meeloopdag D.J. Middelkoop & Zn 

Om een goed beeld te krijgen van het proces en de wachttijden bij de afhandelaar is er op donderdag 4 

april een meeloopdag georganiseerd bij transportbedrijf D.J. Middelkoop & Zn. Voor de meeloopdag 

begon is er nog een kort gesprek geweest met de directeur, Rob Middelkoop. De meeloopdag startte om 

11:00 en was klaar om 20:00. Tijdens de meeloopdag zijn er twee ritten gemaakt. De eerste rit was met 

Mehdi (planner & chauffeur) en de tweede rit met Fred (chauffeur).  

 

Middelkoop is een groot bedrijf dat te maken heeft met grote volumes. Hierdoor zijn ze bijna altijd in 

staat om per afhandelaar een truck in te zetten om vracht op te halen of af te leveren. De eerste ronde 

was een import ronde en ging naar KLM. De tweede ronde was een export ronde en zijn er zendingen 

afgeleverd bij Swissport, Menzies en Dnata. Op WFS na zijn alle afhandelaars bezocht op deze dag. 

Over het algemeen is de procedure bij elke afhandelaar die bezocht is hetzelfde. De chauffeur komt aan 

bij de poort en laat zijn ACN-pas scannen. Vervolgens moet de vrachtwagen geparkeerd worden, zodat 

de chauffeur zich kan melden bij de balie. Hier worden de papieren gecontroleerd door het personeel 

van de afhandelaar. Vervolgens kan de vrachtwagen worden aangedockt, zodat er geladen of gelost kan 

worden afhankelijk van wat voor rit het is. Zodra dit is afgerond kan de chauffeur weer vertrekken. 

Tijdens dit proces zijn er vier punten waar wachttijden kunnen worden veroorzaakt: 

- voor de poort; 

- bij de balie; 

- voor het aandocken; 

- voor het laden/ lossen. 

 

Aangezien de meeloopdag plaats vond op een donderdag was er geen sprake van wachttijden voordat 

het terrein van de afhandelaar werd betreden. Echter, beide chauffeurs hebben aangegeven dat dit nog 

steeds wekelijks gebeurt. Vooral bij de balie was er sprake van lange wachttijd. Deze tijd nam toe 

naarmate de dag vorderde. Waar het in de ochtend ongeveer 15 minuten was, kon dit aan het einde van 

de dag wel een uur zijn.  

 

Naast het in kaart brengen van het proces was er tijdens de meeloopdag extra aandacht voor de dimensies 

die van tevoren zijn opgesteld. Er werd gelet op personeel, proces en technologie. Hierbij zijn de 

volgende zaken opgevallen: 

- Bij het personeel van de afhandelaars ontbreekt het aan enige vorm van leiding. Voornamelijk 

bij KLM viel het op dat medewerkers volledig werden losgelaten. Dit werd duidelijk toen er 

een truck die later aankwam, eerder werd geholpen. Het lijkt wel alsof het personeel bepaalt wie 

er als eerst geholpen gaat worden. Als chauffeur kan je vervolgens nergens je beklaag doen. 

Daarnaast is er niet genoeg personeel op de vloer aanwezig om iedereen te helpen.  

- Ondanks dat er geen sprake was van een aanvoerpiek tijdens de ritten, traden er wel wachttijden 

op. Dat had deels te maken met de verschillende soorten stromen waar een afhandelaar mee te 

maken heeft. Bij KLM en Menzies stonden er meerdere chauffeur in de rij die vanuit het 

buitenland kwamen aanleveren. Deze trucks krijgen vaak voorrang omdat deze een hogere 

prioriteit hebben. Daarnaast heeft een afhandelaar hier ook meer werk aan. Een truck uit het 

buitenland wordt namelijk gelost door personeel van de afhandelaar.  

- Wat opviel was de hoeveelheid papierwerk te pas komt bij het aanleveren en ophalen van vracht. 

Eén zending telt al meerdere documenten. Wanneer een truck meerdere zendingen bevat, 

betekent dit dus ook een hoop papierwerk. Het controleren van al die documentatie is een 

tijdrovend proces. Hier is nog veel winst te behalen.  
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Samenvatting meten wachttijden 

Op 17 en 24 mei vonden de observaties van de wachttijden plaats aan de Anchoragelaan op Schiphol-

Rijk. Aan deze straat bevinden zich Swissport, WFS en Menzies. Op 24 mei stonden er bij aankomst 

om 16:45 nog geen wachtrijen buiten het terrein van de afhandelaars. Daarom is er gekozen om op het 

voorterrein van Menzies chauffeurs aan te spreken. Hiervoor werd toestemming verleend door de 

bewaking. Na een uur werd het terrein van Menzies verlaten aangezien de beveiliging het toch niet zo 

prettig vond dat er iemand onderzoek deed naar de wachttijden. Tegen die tijd begon de Anchoragelaan 

vol te lopen en zijn er nog een aantal chauffeurs gesproken die voor de hekken stonden te wachten. 

Gedurende deze observaties is gesproken met 53 chauffeurs. Tijdens de gesprekken kwamen de 

volgende onderwerpen aan bod: 

- wachtmomenten; 

- personeel afhandelaar; 

- hoeveelheid wachttijd;  

- e-Link; 

- aanvoerstromen.  

 

Uit de gesprekken zijn vijf wachtmomenten naar voren gekomen. De allereerste is voor het hek van het 

voorterrein. Dit komt alleen voor tijdens extreme drukte, de piekmomenten. In sommige gevallen komt 

het wel eens voor dat een chauffeur door de leidinggevende wordt teruggeroepen. Als het vooruitzicht 

is dat er nog enkele uren gewacht moet worden, kan zo een beslissing genomen worden. Dit zorgt voor 

dubbele kosten aangezien dezelfde rit twee keer uitgevoerd moet worden. Vervolgens moet er worden 

gewacht bij de documentatiebalie. Het gebrek aan voldoende dockdeuren zorgt voor het volgende 

wachtmoment. Er moet eerst ruimte gemaakt moet worden voor nieuwe vracht. Wanneer de vracht 

gelost kan worden door de chauffeur is vervolgens een fysieke controle nodig. Vanwege het gebrek aan 

voldoende personeel is dit het volgende wachtmoment.  

 

Het personeel van de afhandelaar kwam ook ter sprake tijdens de gesprekken. Over het algemeen waren 

de ondervraagden niet zo te spreken over de werkhouding van het personeel. Tijdens een gesprek met 

een chauffeur wees hij naar een groepje gasten die met elkaar stonden te kletsen terwijl er vier trucks 

stonden te wachten. Dit geeft het idee dat het personeel het niet uitmaakt hoe lang jij als chauffeur staat 

te wachten en dat is heel frustrerend voor de chauffeurs. Daarnaast hebben ze vaak het idee dat er te 

weinig personeel staat om de aanvoer van vracht aan te kunnen. Zo gaven twee chauffeurs aan dat in 

het weekend bij Swissport soms maar twee man in de loods staan.  

 

In onderstaande tabel en figuur wordt aangegeven hoeveel minuten de chauffeurs gemiddeld moeten 

wachten tijdens het aanleveren van exportvracht. Het aantal minuten is afgerond naar halve en hele uren.  

Wachttijd (min) Aantal geïnterviewde 

90 5 

120 9 

150 10 

180 15 

210 6 

240 7 

270 1 

Eindtotaal 53 

Tabel 26 Resultaten meting wachttijden (Nobel) 
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Figuur 20 Grafische weergave meting resultaten (Nobel) 

Ook werd er nog gevraagd of het gebruik van e-Link veel verbetering had opgeleverd tijdens het 

aanleverproces. Het antwoord was negatief. Er werd zelfs aangegeven dat het in sommige gevallen zelf 

langer duurt aangezien er een lange rij staat bij de e-Link balie terwijl bij de andere balie niemand staat. 

Bij Dnata hebben chauffeurs wel eens meegemaakt dat het baliepersoneel aangeeft dat er geen e-Link 

wordt gebruikt die dag, alsof ze er geen zin in hebben. Het voordeel van e-Link is dan weg.  

 

Tot slot werd de invloed van de verschillende aanvoerstromen op Schiphol besproken. Vrijwel alle 

chauffeurs gaven aan dat buitenlandse aanleveringen negatieve invloed hebben op de doorlooptijd. 

Vanwege de taalbarrière, het feit dat ze niet zelf hoeven te lossen en het onaangekondigd aankomen 

neemt het veel tijd in beslag voor het personeel van de afhandelaar en houden daarmee het proces op.  
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