CBM L ANCEERT
LOGISTIEK
PROJECT VOOR
TOELEVERANCIERS:
MINDER KILOMETERS
EN VOLLERE
VRACHTAUTO’S

In de meubelindustrie en interieurbouw liggen veel kansen om
de samenwerking in transport te verbeteren. Een manier om
dat te bereiken is het ontwikkelen van één punt waar vraag
en aanbod van vervoer samenkomen. Dit zal leiden tot lagere
transportkosten én minder CO2-uitstoot.

Sterk voor u en onze branche
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CBM logistiek project
voor toeleveranciers
AANLEIDING

In de meubelketen is sprake van een grote logistieke versnippering. Iedere individuele ondernemer organiseert zijn eigen
transport en logistieke proces. Soms zijn er eigen vervoersmiddelen, soms wordt het transport uitbesteed. De producten die vervoerd worden zijn vaak groot, onhandelbaar of
kwetsbaar waardoor ze een specifieke behandeling vereisen.
Het “voor elkaar krijgen” van het transport krijgt meer aandacht dan de kosten of efficiëntie van het vervoer. Vaak rijden
vrachtauto’s halfleeg naar hun bestemming.

VRACHTAUTO’S ZIJN
VAAK
HALFLEEG

DOELSTELLING

CBM is daarom een project gestart om te onderzoeken hoe de
meubelketen minder kilometers kan maken terwijl de vrachtauto’s voller kunnen zijn. Daarnaast is het doel de kwaliteit van
alle processen rondom de uitlevering van goederen te harmoniseren en de kwaliteit te verbeteren. Na het project ligt er een
marktklaar concept dat getest is en organisatorisch staat.
OM WIE GAAT HET?

Het gaat in dit project om de ritten tussen toeleveranciers
en klanten. De toeleveranciers zijn de leveranciers van ruwe
grondstoffen zoals hout, kunststof platen, beslag et cetera,
maar het zijn ook de bedrijven die deze grondstoffen bewerken en doorleveren aan de meubelindustrie en interieurbouw.
DE EERSTE STAPPEN EN HET VERVOLG

In 2016 is een eerste inventarisatie gedaan waaraan ongeveer
tien CBM-leden hebben meegedaan. De uitkomst was zo positief dat er nu een grotere groep leden bij betrokken wordt. Het
kan zijn dat je hiervoor benaderd wordt. We hopen dat je hieraan je medewerking wilt verlenen. Je mag je natuurlijk ook
zelf aanmelden. We denken namelijk dat individuele leden en
de branche grote voordelen kunnen behalen met dit project.
MEER WETEN?

Neem contact op met Herman Jurrius via
@ jurrius@cbm.nl of 023 – 5158800.
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