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Het bedrijf
De naam Eijsink is waarschijnlijk bekend voor wie ooit wel eens met een kassa 

heeft gewerkt. Eijsink is namelijk marktleider en gespecialiseerd in de levering en 

implementatie van complete (geautomatiseerde) afrekensystemen. De systemen 

worden voor elke afzonderlijke relatie op gemaakt en verzorgd door 120 goed 

opgeleide medewerkers. Met gebruik van de meest vooraanstaande merken, 

van eenvoudig tot zeer complex, waar de klant - als alles eenmaal draait - verder 

eigenlijk geen omkijken meer naar heeft. 

 

De uitdaging
Ben Kottink, hoofd service bij Eijsink, had een aantal duidelijk doelstellingen voor 

ogen. “Service is de grootste toegevoegde waarde die wij onze klanten bieden. 

Daarmee onderscheiden we ons duidelijk van onze concurrenten. Onze klanten 

moeten hun handen vrij hebben om te doen wat telt voor hen: ondernemen. 

Daarom zijn zij met name gebaat bij een supersnelle service van onze kant”, 

aldus Kottink. De juiste informatie is waar het volgens Ben Kottink in dat opzicht 

uiteindelijk allemaal om draait. Informatie die inzicht biedt in de positie en 

de werkzaamheden van de technici, zodat een betere aansturing en planning 

gerealiseerd wordt. Maar ook informatie waarmee de klant exact verteld kan 

worden wanneer een storing verholpen wordt. Daarnaast speelt het kostenaspect 

een belangrijke rol. Kottink: “Hoe beter wij in staat zijn om te beoordelen wat 

er buiten ons gezichtsveld plaatsvindt, hoe beter wij onze technici kunnen 

aansturen en hoe meer kosten wij kunnen besparen”. 

Marktleider in de levering 
en implementatie van 

registratie systemen

De actuele positie van 
de technici, verbeteren 

van de planning en meer

Ben Kottink, Hoofd service, Eijsink Afrekensystemen B.V.
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De oplossing
Na enig onderzoek werd een tracking & tracing systeem door Eijsink onderkend als 

belangrijkste hulpmiddel om bovenstaande doelstellingen mee te realiseren. Dat de 

keuze daarbij al snel op TomTom Business Solutions viel, had volgens Ben Kottink 

vooral te maken met het feit dat TomTom Business Solutions naast tracking & tracing 

ook navigatie en directe communicatie biedt. “SMS’en naar onze technici kostte 

ons samen met faxen en bellen tientallen euro’s per medewerker per maand. Die 

kosten hebben we tot nul gereduceerd, omdat bijna alle communicatie rechtstreeks 

via de TomTom Business Solutions oplossing plaatsvindt”, zegt Ben Kottink. Ook 

de gunstige aanschafprijs en het feit dat TomTom Business Solutions een ‘panklare’ 

oplossing bood, speelden een belangrijke rol. 

Eijsink Afrekensystemen is zeer te spreken over het uiteindelijke resultaat van 

de TomTom Business Solutions oplossing. Kottink: “Naast het heldere inzicht 

in het logistieke gedeelte – we streven naar een zo efficiënt mogelijke dag- en 

rittenplanning - heeft de oplossing met name zijn toegevoegde waarde als service 

instrument naar de klanten van Eijsink. We hebben continu een compleet visueel 

overzicht over de exacte positie van onze service voertuigen. Omdat we daarbij 

direct met onze technici kunnen communiceren, sturen we onze planning beter aan 

dan ooit voorheen het geval is geweest. Onze klanten kunnen we daarbij precies 

aangeven waar onze technici zijn, wat ons in staat stelt om een nauwkeurige 

schatting van de aankomsttijd te geven”.

Eijsink heeft grootse plannen met TomTom Business Solutions. Samen met 

leverancier Fleetlogic, solution partner van TomTom Business Solutions, zijn al enkele 

maatwerk aanpassingen gemaakt aan de software, die nu nog beter aansluit op 

de behoeften van Eijsink. Ook wordt momenteel bekeken wanneer de rest van 

het wagenpark, onder andere bestaande uit voertuigen van vertegenwoordigers, 

met TomTom Business Solutions wordt uitgerust. “Hoe meer we met TomTom 

Business Solutions werken, hoe meer ideeën we krijgen over de vele interessante 

mogelijkheden”, licht Ben Kottink toe. Fiscale kilometerregistraties, het plannen van 

onderhoudsbeurten en het analyseren en verbeteren van rijgedrag springen daarbij 

wat hem betreft in het oog.

Communicatie kosten 
„teruggebracht naar 

vrijwel nul“

„ ... we kunnen onze 
service beter plannen 

dan ooit tevoren ... “
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