
TRANSPORT MET PIT
“Digitalisatie in de 
transportsector”



Projectpartners



Gebruikersgroep



Providers 



Om concurrentieel te blijven zal de transportsector zijn 
processen efficiënter moeten organiseren en digitaliseren. 

Een v/d grootste risico’s is dan ook dat de IT innovaties 
niet gepaard gaan met de bijhorende procesverbeteringen. 

Proces-
modellen



Belang van proces gericht 

denken



Functionele benadering



Functionele benadering



Functionele benadering



Proces doorheen de afdelingen



Maturiteit



Niveau 1
Initieel

Niveau 2
Beheerd

Niveau 3: 

Consistent

Niveau 4: 
Voorspelbaar

Niveau 5: 
Geïntegreerd

5 Maturiteitsniveau’s
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(supply chain)
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Evolutie over 5 jaar

143% 124%
94%

154%

Omzet # Bedienden

Referentiebedrijf
Maturiteit 4

Gebruikersgroep
Maturiteit 2



Hoe processen in kaart 

brengen



Met eenduidige afspraken



Modelleertaal nodig



BPMN2.0



Archimate





You can’t manage what you don’t knowYou can’t manage what you don’t know



Digitalisatie innovaties



Information-on-Demand



IoD: Waarom niet?

• Kosten informatieverschaffing kunnen niet worden aangerekend 

• Informatie niet altijd deelbaar met de klant

• Vaak veranderende volgorde van leveringen en aankomsttijden

• Klanten bellen liever rechtstreeks naar de planner ipv portalen, 
automatische mails,…

• …



Economische impact IoD

• 30k bedienden in de Belgische goederenvervoer sector 
aan een jaarkost van 50.000€ per VTE = 150 milj.€

• 10% tijdswinst: contact klanten & chauffeurs

• Ruimte voor andere taken



IoD: reactief 1



IoD: proactief 2



e

e-CMR



“Iedereen wil de e-CMR,
maar niemand zet de eerste stap”

e



e-CMR: waarom niet

• De klant wil dit niet
• Wie gaat deze kosten betalen
• De integratie met het TMS staat nog niet 

op punt
• …



Economische impact e-CMR

• Studies tonen aan dat de e-CMR een besparing kan 
opleveren tussen 1,86€/CMR (TNO) en zelfs 13€/CMR

• Aantal CMR’s per jaar x … 





Bedrijfsprocessen hierop afstemmen om besparing effectief te 
realiseren

Zoniet meerkost!

IoD & e-CMR



Methodologie 



Waar verliezen we tijd/geld?



Wat zijn de bottlenecks?



Wat kan er beter?



Meten we onze prestaties?



Gericht naar de IT service providers 
stappen om deze processen in te voeren



Artificiële intelligentie









Aanbevelingen



1. Maturiteit van het bedrijf?



2. Breng jullie processen in kaart



3. Analyseer jullie processen



4. Technologie is belangrijk maar maakt 
ALLEEN niet het verschil



Zorg dat je je processen beheerst
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