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Belading Optimalisatie Programma 
 

Laat ons u, met behulp van ons “Belading Optimalisatie Programma”, overtuigen van de mogelijkheden 

om uw integrale logistieke kosten terug te dringen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de meest 

optimale inzet van verpakkingsmaterialen, pallets en vervoermiddelen. De optimalisaties zullen berekend 

en gevisualiseerd worden m.b.v. een geavanceerd computerprogramma. Daarnaast kunnen de 

verbetervoorstellen geheel door onze gespecialiseerde projectleiders geïmplementeerd worden. 
 

Wat kan het programma voor u betekenen: 
 

1. Optimalisatie verpakkingsmaterialen 

 Toename hoeveelheid gereed product op een pallet 

 Toename hoeveelheid gereed product in een container 

 Afname “handlingkosten” 

 Afname opslagkosten 
 

2. Optimalisatie lastdrager (pallet) 

 Toename van het aantal pallets in een container 

 Afname transportkosten 

 Afname congestie 
 

3. Kwaliteitverbeteringen 

 Veranderde palletstapelingen zullen stabielere ladingen opleveren, dus minder 

transportschade 

 Een kwaliteitverbetering biedt kansen het aantal colli per pallet te verhogen 
 

4. Het bewerkstelligen van ketenoptimalisatie 

 Beperkingen in de keten omzetten in kansen 

o Reduce and Reconfigure 

o Overslagpunten in de havens van vertrek en aankomst 

o Verschillende wetgevingen in verschillende gebieden benutten t.b.v. 

transportoptimalisatie 

o Verschillende containertypen in de keten inzetten 

 Keuze verpakkingsmateriaal 

o Afstemming op de gebruikte pallet 

 Keuze pallet 

o Afstemming op het gebruikte verpakkingsmateriaal 

 Keuze transportmiddel 

o Vrachtwagen 

o Container 

 Keuze modaliteit 

o Weg 

o Binnenwateren 

o Trein 

o Short sea 

o Deep sea 
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Conclusie: 

Het optimaliseren van de goederenstroom is sterk afhankelijk van de combinatie tussen de inzet van 

verpakkingsmaterialen, lastdragers, vervoermiddelen en modaliteit. 

Door het optimaliseren van de palletstapelingen wordt een kwaliteitverbetering gerealiseerd, 

hetgeen leidt tot kwantitatieve verbeteringen in de goederenstroom. Dit heeft vervolgens direct een 

gunstig effect op de hoeveelheid CO2 uitstoot. 

 

De programma aanpak: 

 

 Het oriënterend gesprek 

o Uitleg over de mogelijkheden van het computerprogramma 

o Toelichting op de aanpak van het programma 

o Een inventarisatie van uw wensen 

 

 Een inventarisatie van de invloedsfactoren 

o Gebruikte verpakkingsmaterialen 

o Gebruikte pallets 

o Gebruikte vervoermiddelen 

o Gebruikte modaliteiten 

o De randvoorwaarden 

o Maten 

o Gewichten 

o Kwaliteit 

o Wetgeving 

 

 Het analyseren van de logistieke operatie 

o Waar kunnen er “Quick wins” gerealiseerd worden 

o Welke activiteiten komen in aanmerking voor optimalisatie 

 

 Het voorstellen van de optimalisatie mogelijkheden 

o Verpakkingsmateriaal 

o Palletstapeling 

o Containerbelading 

o Ketenoptimalisatie 

 

 Implementatie 

o Het in de operatie de operatie borgen van de overeengekomen verbetervoorstellen. 

o Het gebruik van het computerprogramma in de operatie borgen (indien gewenst). 

 

 Nazorg 

o Ondersteuning bij het gebruik van het programma 

o Evaluatie na 2 en 4 maanden over de voortgang, waarbij eventuele vragen 

beantwoord worden. 

 


