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TRANSPORTSECTOR:  
UITDAGINGEN EN 
KANSEN IN EEN 
SNELVERANDERENDE 
SECTOR

De transport sector is één van de meest vitale 

elementen van de Europese economie. 10 miljoen 

mensen zijn erin werkzaam en het vertegenwoordigt 

5% van het bruto binnenlands product in de EU. Deze 

onvervangbare schakel in de toeleveringsketen vervult 

een bloeiende industrie.1

Zoals de Europese Commissie het stelt: "de kwaliteit 

van transportdiensten heeft een grote invloed op de 

levenskwaliteit van de mens."2

Hoewel dit suggereert dat het een sector is met een 

gezonde toekomst, kampt het tegelijkertijd met grote 

uitdagingen, zoals het beheer van tachograafgegevens, 

het bewaken van het rijgedrag van chauffeurs en het 

omgaan met fluctuerende brandstofkosten.

Op basis van de resultaten van ons Europees 

transportonderzoek, waarin de mening en het inzicht 

van 1.200 toonaangevende besluitvormers in de 

transportsector uit de hele Europese Unie werden 

onderzocht, worden in dit rapport vier pijlers uitgelicht 

die u nodig heeft om de concurrentie voor te blijven.



VOLDOE AAN DE EISEN VAN DE 
WET- EN REGELGEVING OMTRENT 
TACHOGRAAFGEGEVENS, ZONDER UW 
BEDRIJFSVOERING TE VERSTOREN

ÉÉN: 
VOLDOE AAN 
WETGEVING

Hoewel het voor Europese transportbedrijven van 

essentieel belang is om te blijven voldoen aan de 

wet- en regelgeving voor tachografen, is het net zo 

belangrijk op hetzelfde moment uw kernactiviteiten 

niet in de weg staan.

De traditionele methode van het handmatig 

downloaden van tachograafgegevens - via USB of 

dongle - om vervolgens naar het kantoor over te 

brengen, is een voortdurende bron van frustraties 

voor veel transportbedrijven. Voertuigen moeten 

regelmatig van hun route afwijken of tijdens 

werkuren een langere pauze nemen om ervoor te 

zorgen dat aan de wetgeving wordt voldaan. Terwijl 

extra administratiewerk nodig is om alle gegevens te 

beheren en analyseren. 

Bovendien worden er extra kilometers gereden en 

zijn er bijkomende brandstofkosten die tijdens dit 

proces gemaakt moeten worden. Het handmatig 

downloaden van tachograafgegevens is dus een 

kostbare activiteit. En toch vertrouwen 18% van 

de transportbedrijven in Europa nog steeds op 

handmatige downloads. 

Ongeveer 40% van de respondenten wijdt tot 30 

minuten per maand per voertuig aan deze activiteit, 

terwijl 18% van de respondenten ongeveer één uur 

besteedt aan deze taak. Wanneer men dit toepast op 

een wagenpark van 50 tot 100 voertuigen, wordt de 

negatieve impact op de productiviteit wel duidelijk.
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HOE DOWNLOADT U DE DIGITALE 
TACHOGRAAFGEGEVENS? 

Ook voor bedrijven die op afstand downloaden, kan 

het voldoen aan tachograafregulering duur, stressvol 

en ontwrichtend zijn. Europese transportbedrijven 

geven aan dat ze in de afgelopen 12 maanden:

•  51% geïnspecteerd is op de naleving van de rust- en 

werktijden van chauff eurs

•  43% 1-5 maal onderworpen zijn aan controles langs 

de weg

•  40% tussen de 1-10 opdrachten heeft geannuleerd, 

omdat er geen zicht was op de resterende 

werktijden van de chauff eurs.

En 49% van de respondenten geeft aan dat 

ze het moeilijk vinden om gegevens te krijgen 

omtrent de beschikbaarheid van chauff eurs voor 

planningsdoeleinden. 

HOE EEN FLEET MANAGEMENT OPLOSSING 
HELPT OM TE VOLDOEN AAN DE TACHOGRAAFREGELGEVING

VERMINDER DE IMPACT VAN 
OVERTREDINGEN EN BOETES  
door alle vereiste informatie te 

documenteren

MINIMALISEER 
ADMINISTRATIEVE 

ROMPSLOMP  
door op afstand te 

downloaden 

MAAK INSPECTIES 
EENVOUDIG  

door al uw gegevens in één 

archief bij te houden

Op afstand 
(telematica oplossing)

 Op afstand 
(specifieke hardware)

Handmatig (USB stick)
Anders / weet ik 
niet / geen digitale 
tachograafgegegevens

1-15 minuten
16-30 minuten
31-60 minuten
61+ minuten
Weet ik niet 

HOEVEEL TIJD WORDT ER GEMIDDELD 
PER VOERTUIG, PER MAAND BESTEED 
AAN HET DOWNLOADEN VAN DE 
TACHOGRAAFGEGEVENS?

TOCH VERTROUWT 18% VAN 
DE TRANSPORTBEDRIJVEN 
IN EUROPA NOG STEEDS OP 
HANDMATIG DOWNLOADEN, 
EEN KOSTBARE ACTIVITEIT



STOP ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP 
DIE UW KERNACTIVITEITEN IN DE 
WEG STAAN

TWEE: 
VERHOOG 
PRODUCTIVITEIT 

Volgens onderzoek van Webfl eet Solutions 

dat in 2018 is uitgevoerd, is het verhogen van 

de productiviteit de belangrijkste reden voor 

bedrijven om te investeren in nieuwe, baanbrekende 

technologie.3 Slimme technologie kan in het 

bijzonder helpen bij het vereenvoudigen en 

automatiseren van beheer- en administratietaken, 

zodat medewerkers zich kunnen concentreren op 

hun eigen kerntaken.

Neem bijvoorbeeld het analyseren van 

tachograafgegevens. Dit is een cruciale, maar ook 

een tijdrovende taak, voor elke transporteur die een 

hoge mate van effi  ciëntie wenst te behouden. 32% 

van alle ondervraagde Europese transportbedrijven 

geeft aan 16-30 minuten per voertuig te besteden 

aan het analyseren van tachograafgegevens, terwijl 

nog eens 28% er 31-60 minuten per maand aan 

besteedt.



HOE EEN FLEET MANAGEMENT OPLOSSING 
DE PRODUCTIVITEIT VERHOOGT

VERMINDER 
ADMINISTRATIEWERK

zodat uw medewerkers langer 

op de weg kunnen blijven

VERSNEL HET NEMEN VAN 
BESLISSINGEN  

met de resterende rijtijden 

van uw chauff eurs in één 

oogopslag

VEREENVOUDIG UW 
BEDRIJFSVOERING  

met een gebruikersvriendelijk, 

cloudgebaseerd platform

HOE HOUDT U DE 
VOERTUIGCONTROLES BIJ?

Digitaal via App
Handmatig / papier
Anders / Weet ik niet

Tevens blijkt dat transportbedrijven in toenemende 

mate digitalisering als middel willen gebruiken om 

te voldoen aan cruciale controles en administratie. 

Momenteel geeft 50% van de Europese 

transportbedrijven aan dat ze hun voertuigcontroles 

en onderhoud met behulp van een digitale applicatie 

uitvoeren, waarbij de traditionele papiermethode 

nog maar slechts door 36% de voorkeur geniet.

Hoewel dit slechts twee voorbeelden zijn, zult u 

met betrekking tot wagenparkbeheer talloze taken 

vinden die kunnen worden vereenvoudigd door 

te investeren in nieuwe, slimme technologie. Rob 

O'Byrne, oprichter van het Logistiek Bureau, stelt het 

als volgt: 'Als u nog steeds een papieren methode 

of verouderde software-oplossing gebruikt voor 

routeplanning, laat u geld op tafel liggen.’4

HOEVEEL TIJD WORDT ER GEMIDDELD PER 
MAAND BESTEED AAN HET ANALYSEREN 
VAN DE TACHOGRAAFGEGEVENS? 

0 minuten
1-15 minuten
16-30 minuten
31-60 minuten
61+ minuten
Weet ik niet 

ALS U NOG STEEDS EEN 
PAPIEREN METHODE OF 
VEROUDERDE SOFTWARE 
GEBRUIKT VOOR 
ROUTEPLANNING, DAN LAAT 
U GELD OP TAFEL LIGGEN
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BEHEER EENVOUDIG ÉÉN VAN UW 
HOOGSTE BEDRIJFSKOSTEN

DRIE:
VERMINDER 
BRANDSTOFKOSTEN  
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Telematica
Brandstofkaarten
Brandstofkaarten en 
telematica
Anders / Weet ik niet 

HOE BEWAAKT U BRANDSTOFVERLIES EN 
BRANDSTOFEFFICIËNTIE?

Gezien het feit dat de transportsector voor 

94% van zijn brandstof op olie vertrouwt, is het 

niet verrassend om te zien dat olieprijzen een 

constante zorg is in de industrie. In het onderzoek 

van  PriceWaterhouseCooper noemde 75% van 

de transport-CEO's koersschommelingen in de 

olieprijzen als één van hun grootste operationele 

zorgen.5

Dan is er nog een uitdaging op duurzaamheid. Nu 

de Europese Unie tracht de schadelijke uitstoot 

met ongeveer 66% te verminderen voor 2050, 

wordt de sector voortdurend onder druk gezet 

om de CO2-voetafdruk te beheersen. Hoe kunnen 

transportbedrijven dit probleem aanpakken?

Alhoewel de meeste transportbedrijven nog steeds 

op brandstofkaarten vertrouwen, combineert ook 

een aanzienlijk aantal bedrijven hun tankkaarten met 

telematica om het brandstofverbruik te verminderen.

HOE PAKT U BRANDSTOFVERSPILLING AAN 
MET BETREKKING TOT HET RIJGEDRAG?

Bijhouden van gereden 
kilometers 
Training
Anders / Weet ik niet 

HOE EEN FLEET MANAGEMENT OPLOSSING U HELPT 
UW BRANDSTOFVERBRUIK TE BEHEREN

VERSPIL MINDER 
BRANDSTOF  

door het rijgedrag van de 

chauff eurs te monitoren en 

advies te bieden

ARRIVEER SNELLER BIJ 
UW KLANTEN  

met betrouwbare en 

specifi eke navigatie voor 

vrachtwagens

DOE MEER 
OPDRACHTEN  

door effi  ciëntere 

planning en routes

EEN AANZIENLIJK AANTAL 
TRANSPORTBEDRIJVEN 
COMBINEERT TANKKAARTEN 
MET VOERTUIGTELEMATICA 
VOOR EFFICIENT 
BRANDSTOFVERBRUIK  



VEILIG OP ÉN NAAST DE WEG

VIER: 
BLIJF VEILIG 

Of het nu gaat om de manier waarop u uw 

wagenparkgegevens beheert of de manier 

waarop uw chauff eurs onderweg zijn, alle 

onderdelen van een transportoperatie vereisen 

een waterdichte beveiliging. Het minimaliseren 

van de risicoblootstelling is echter van vitaal 

belang, nogmaals, dit mag niet ten koste gaan 

van de productiviteit. Uit ons onderzoek blijkt dat 

beslissingsnemers in de transportsector bezorgd 

zijn omtrent alle beveiligingsaspecten, maar ook om 

stappen te ondernemen die ervoor moeten zorgen 

dat ze een waterdichte bedrijfsvoering hebben.

Het stimuleren van verkeersveiligheid begint bij de 

chauff eur. Het monitoren van rijgedrag en volgen 

van trainingen zijn de meest gebruikte methoden 

om ervoor te zorgen dat chauff eurs een veilige 

rijstijl hanteren en behouden. Beide activiteiten 

kunnen veel eenvoudiger door gebruik te maken 

van slimme technologie. Een fl eet management 

oplossing kan een duidelijk en nauwkeurig beeld 

geven van de wijze waarop chauff eurs presteren en 

geeft chauff eurs de ondersteuning om hun rijstijl te 

verbeteren. Het is niet verrassend dat deze methode 

de voorkeur geniet boven de relatief tijdrovende 

keuze van 1-op-1 managementsessies.
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Zoals in elke sector, houdt men zich in de 

transportsector ook bezig met AVG (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming). Het meest 

interessante inzicht uit het onderzoek is misschien 

wel dat bijna 25% van de respondenten dat 

aangeeft dat ze het niet eens of oneens zijn met 

de AVG. Dit zou kunnen suggereren dat veel 

beslissingsbevoegden nog steeds niet zeker weten 

hoe precies de AVG hen zal beïnvloeden.

Hoe dan ook, naarmate de gegevenswetgeving 

strenger wordt, is het van cruciaal belang om 

zeker te weten wie u vertrouwt om uw gegevens te 

verwerken en te beheren, zodat u volledig voldoet 

aan de wet- en regelgeving en uw informatie opslaat 

volgens de hoogste beveiligingsnormen.

Helemaal mee eens
Mee eens
Niet mee eens of oneens
Oneens
Helemaal oneens

IK MAAK ME ZORGEN OVER DE WIJZE WAAROP 
DE AVG VAN INVLOED KAN ZIJN OP DE 
VERWERKING VAN TACHOGRAAFGEGEVENS

HOE ZORGT U ERVOOR DAT UW 
CHAUFFEURS VEILIG RIJDEN?

Monitoren van rijstijl 
Rijstijltrainingen
Manager training in 
1-op-1 sessies
Anders / Weet ik niet 

HOE EEN FLEET MANAGEMENT OPLOSSING 
DE VEILIGHEID VERBETERT

VERMINDER DE KANS OP 
ONGEVALLEN  

met specifi eke en vooraf 

ingestelde routes voor 

vrachtwagens

MOTIVEER 
RIJSTIJLVERBETERINGEN  

door middel van 

adviesmodules en 

bestuurderscommunicatie

HELP OM 
TE VOLDOEN  

aan alle wet- en 

regelgeving zoals de AVG

HET IS VAN CRUCIAAL BELANG 
OM ZEKER TE WETEN WIE U 
VERTROUWT OM UW GEGEVENS 
TE VERWERKEN EN TE BEHEREN, 
ZODAT U VOLLEDIG VOLDOET AAN 
DE WET- EN REGELGEVING EN UW 
INFORMATIE OPSLAAT VOLGENS DE 
HOOGSTE BEVEILIGINGSNORMEN



Het transportonderzoek is uitgevoerd onder 1300 

wagenparkbeheerders in heel Europa. Dit omvatte 

respondenten in de volgende landen: Verenigd 

Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Italië, 

Spanje en Polen. Het onderzoek werd uitgevoerd via 

een online enquete in samenwerking met OnePoll.

Wil je een volledig overzicht van de resultaten? 

Neem contact op met david.martin@webfl eet.com

OVER DE 
RESULTATEN IN 
DIT RAPPORT
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DISCLAIMER: De informatie die is opgenomen in 

de documentatie van Webfl eet Solutions - en ook 

online - zijn enkel ter informatie en geeft onze 

visie op het onderwerp weer. Het dient niet te 

worden beschouwd als juridisch advies over het 

onderwerp. Voorts de informatie in dit document 

- en online - weerspiegelt wellicht niet de meest 

recente juridische ontwikkelingen. U dient niet 

te handelen enkel op basis van deze informatie 

zonder juridisch advies in te winnen.


