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Het bedrijf
Harrie Goesten heeft al bijna een eeuw ervaring in de handel van aardappelen, 

groenten en fruit. Door rechtstreekse inkoop bij betrouwbare telers zijn prijs, 

breedte van het assortiment, voorraad en daarmee samenhangende snelle levering 

de sterke eigenschappen van deze groothandel en importeur. Met ongeveer 200 

medewerkers en een op- en overslagruimte in Drunen van 10.500 m2, een snelle 

en efficiënte bedrijfsvoering met gestructureerde administratie, een ervaren en 

enthousiast verkoopteam en een efficiënte orderafhandeling is Harrie Goesten 

uitstekend uitgerust om zijn afnemers tevreden te stellen. 

 

De uitdaging
Harrie Goesten is jaren op zoek geweest naar een tracking & tracing systeem dat 

communicatie met chauffeurs mogelijk maakt. In het voorjaar van 2006 hoorde 

John de Coo, ICT Manager bij Harrie Goesten, van TomTom Business Solutions. 

Na contact met TomTom kwam De Coo in contact met Modatec, leverancier van 

mobiele oplossingen. Zij regelden een referentiebezoek bij een andere gebruiker, 

Olympia Express. Vervolgens is Goesten tot aanschaf over gegaan. Over de 

manier van communiceren met Modatec en TomTom is De Coo erg te spreken: 

“Bij Harrie Goesten hebben we altijd korte, directe lijnen in de communicatie. En 

bij Modatec en TomTom is dat niet anders!”, aldus De Coo. “Ik heb het mobiele 

nummer van Rob Geraedts van Modatec. Als ik een vraag heb, kan ik hem altijd 

direct bereiken.” Sinds oktober 2006 werkt Harrie Goesten met TomTom Business 

Solutions. Het bedrijf heeft 11 vrachtwagens in ploegendienst die zo’n 18 tot 20 

uur per etmaal rond rijden. 
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’s Ochtends vroeg vertrekken de wagens om bij klanten te gaan lossen en 

retouremballage in te laden. Zijn de chauffeurs bij hun laatste klant aangekomen 

of hebben ze op een bepaald adres geladen, dan geven ze door hoeveel 

palletruimte er nog leeg is in de vrachtwagen zodat die lege ruimte bij een veiling 

of aankooplocatie in de buurt gevuld kan worden. Deze melding werd altijd 

telefonisch gedaan. Doordat in relatief korte tijd erg veel terugkoppeling naar de 

transportplanning plaatsvond, ontstonden er veel piekmomenten in de ochtend. 

Dit leidde bij de afdeling inkomend transport tot roodgloeiende telefoons, 

wachttijden en bijbehorende kosten en onrust.

De oplossing
De introductie van TomTom Business Solutions heeft voor een ommekeer gezorgd. 

Chauffeurs sturen nu een berichtje met hun GO om te laten weten dat ze aan 

het einde van hun route zijn of de laadopdracht hebben voltooid. In dit bericht 

geven ze aan hoeveel beschikbare ruimte ze nog in de wagen hebben. Afdeling 

inkomend transport koppelt deze informatie aan een nieuwe opdracht met adres 

waar de chauffeur direct heen kan navigeren. Voordeel is dat de chauffeur zijn 

berichtje stuurt als hem dat uitkomt en de route door de TomTom GO wordt 

aangegeven. Vaak is het zelfs zo dat de planner al een nieuwe opdracht stuurt 

zodra hij ziet dat de chauffeur ergens staat te laden. Door berichten versturen in 

plaats van mobiel bellen zijn de kosten van het telefoongebruik drastisch gedaald. 

En door het gebruik van de TomTom GO verdwalen chauffeurs niet meer. Maar 

ook de rust op kantoor en in de cabine is toegenomen en daarmee de veiligheid 

van de chauffeurs. Daarnaast kan de afdeling inkomend transport direct zien 

waar alle auto’s zich bevinden waardoor de planning van het transport efficiënter 

verloopt. Bijkomend voordeel is dat de volledige communicatie op schrift staat; 

een opdrachtbeschrijving kan eenvoudig teruggezocht worden. 

De Coo gebruikt alle opties van TomTom WEBFLEET. Zo heeft hij bijvoorbeeld 

het gebied om Harrie Goesten gemarkeerd. “We krijgen bericht als één van onze 

wagens in de buurt van ons pand is. Daardoor weten we dus of iemand bijna 

thuis is”, aldus De Coo. “In de toekomst willen we deze toepassing gebruiken 

om onze wagens direct een ideale losplaats door te geven. Ze rijden daar direct 

naar toe waardoor we onze tijd nog effectiever gebruiken”. De Coo heeft zelf 

een extra toepassing gebouwd: een brandstofmodule. Chauffeurs geven met 

TomTom Business Solutions door hoeveel liter brandstof ze tanken. Eén keer per 

maand laadt John al deze gegevens rechtstreeks in zijn Excel-applicatie en kan 

daardoor met één druk op de knop het gemiddelde verbruik per auto berekenen. 

“Chauffeurs en planners zijn dik tevreden met TomTom Business Solutions”, aldus 

De Coo. “Ze kunnen eigenlijk niet meer zonder. Met TomTom Business Solutions 

is Harrie Goesten klaar voor de order van vandaag, de vraag van morgen en de 

leveringen in de toekomst!”
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