
Het bedrijf
Viangro Groep is sinds 1960 actief in de Belgische voedingssector, onder meer 

op het gebied van het ontwikkelen en distribueren van vleeswaren en andere 

ultraversproducten. Easy Fresh Logistics NV is sinds 2009 verantwoordelijk voor 

alle logistieke activiteiten binnen de groep. “We leveren voor onze Business Unit 

Foodservice ultraversproducten als vlees, vis, aardappelen en groenten aan keukens 

van onder meer rust- en verzorgingstehuizen, scholen, bedrijfskeukens, ziekenhuizen en 

Vlaamse ministeries. Hiervoor hebben we een modern distributieplatform ontwikkeld. 

Daarnaast richten we ons op het vervoer van vleeswaren naar supermarkten, ons 

zogenaamde retailtransport. Ons wagenpark telt in totaal 60 gekoelde vrachtwagens 

van verschillende tonnage.”

De uitdaging
“Elke dag zijn zo’n 50 van onze wagens op pad, maar vóór de introductie van TomTom 

Telematics kregen we onvoldoende terugkoppeling van wat er onderweg gebeurde”, 

vertelt Van de Walle. “We hadden geen inzicht in het rijgedrag van de chauffeurs en 

de verkeershinder op wegen. Daardoor konden we onze klanten ook niet goed op 

de hoogte houden bij eventuele vertraging van de levering van hun producten. Onze 

chauffeurs hadden wel mobiele telefoons, maar konden die vaak niet beantwoorden, 

omdat ze aan het rijden waren of er geen goede ontvangst was. Daarnaast zochten we 

een oplossing om de CO2-uitstoot te verminderen en de veiligheid van de chauffeurs te 

verhogen.” 
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De oplossing
Easy Fresh Logistics nodigde begin 2013 verschillende grootspelers uit op het gebied van 

fleet managentoplossingen. “TomTom Telematics sprong hier voor ons tussenuit”, aldus 

Van de Walle. “Het bedrijf demonstreerde begin 2013 de voor ons interessante TomTom-

producten. We waren onder de indruk van het gebruikersgemak. Ook kunnen we de 

oplossingen integreren met ons eigen routeplanningssysteem en er een grote diversiteit 

aan specifieke rapportages uithalen. Dit gaf voor ons de doorslag om voor TomTom 

Telematics te kiezen.”

Sinds oktober 2013 gebruikt Easy Fresh Logistics WEBFLEET, LINK 510  en ecoPLUS. Van 

de Walle: “Onze transportafdeling weet nu precies waar chauffeurs zich bevinden en 

kan vragen over de bezorging direct beantwoorden. Door dit inzicht kunnen we ook 

efficiënter plannen.” Van de Walle is daarnaast erg te spreken over de mogelijkheden om 

het rijgedrag van chauffeurs te monitoren. “We zien hoe vaak ze tijdens de rit stoppen 

en hoe lang ze stilstaan, hun motor laten draaien en laden en lossen. Doordat we deze 

informatie delen met chauffeurs, zijn zij zich nu bewuster van hun rijgedrag.” Dit levert 

Easy Fresh Logistics volgens Van de Walle veel op. “Het brandstofverbruik is 3 procent 

lager dan voorheen. Ook rijden chauffeurs efficiënter, wat de ‘onroad’-uren met 4 

procent per jaar reduceert. Dit heeft onmiddellijk impact op de loonkosten. Daarnaast 

hebben we dankzij het verbeterde rijgedrag van onze chauffeurs minder boetes voor 

snelheidsovertredingen.”

“Op dit moment testen we het PRO 7150 TRUCK navigatiesysteem in een van onze 

wagens voor een actieve routeplanning”, aldus Van de Walle. “Nu krijgen de chauffeurs 

de planning nog op papier mee, met de PRO 7150 TRUCK komt de planning automatisch 

in dit navigatiesysteem te staan. Deze manier van werken biedt onze chauffeurs de 

beste route en alternatieve routes bij problemen op de weg. Als de PRO 7150 TRUCK ons 

bevalt, gaan we alle vrachtwagens hiermee uitrusten.” 
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