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automatisering

Voor (eigen) vervoerders die geen boordcomputer nodig hebben, maar wel berich-
ten willen uitwisselen met hun chauffeurs is er een praktische en betaalbare oplos-
sing: een portable navigatiesysteem waarmee ook communicatie mogelijk is.
TomTom en GPS Buddy bieden zo’n toepassing.

De opzet is eenvoudig: een naviga-
tiesysteem wordt gekoppeld aan
een GSM-GPRS communicatiemo-
dem en een fleetmanagementappli-
catie op internet. Daarmee is het
mogelijk op kantoor de auto’s ‘live’
te volgen en orders naar het naviga-
tiesysteem te versturen. Na accepta-
tie van een order kan de chauffeur
meteen naar het nieuwe adres wor-
den genavigeerd, terwijl hij via het
navigatiesysteem ook statusberich-
ten en eventuele opmerkingen
terugstuurt. Met de fleetmanage-
mentsoftware kunnen daarnaast
nog rapportages worden bijgehou-
den, zoals ritrapporten, een kilome-

teradministratie en de urenregistra-
tie van de chauffeur. 
Dit is in een notendop de werking
van TomTom Work en GPS-Buddy.
TTM.nl sprak met John de Coo, ICT
manager bij AGF-handel Harrie
Goesten en Dirk Louwsma, directeur
van DLC Sneldistributie over hun
ervaringen met respectievelijk
TomTom Work en GPS-Buddy.

TomTom Work
AGF-handel Harrie Goesten uit
Drunen werkt sinds september 2006
met TomTom Work. Het bedrijf
heeft elf eigen vrachtwagens voor
het distribueren en afhalen van

AGF-producten in Nederland en
België. “Tussen 3.00 en 5.00 uur
vertrekken de chauffeurs vanaf ons
warehouse om de afleveringen uit
te rijden”, vertelt De Coo.
“Onderweg laadt de chauffeur het
retourfust en na het lossen van de
laatste zending geeft hij aan de
planning door hoeveel lege pallet-
plaatsen hij over heeft. Op basis
hiervan wijst de planning gedurende
de hele dag nieuwe afhaalorders
toe aan de chauffeurs.”
Voorheen gebeurde dit telefonisch.
“De meeste auto’s zijn tussen 8.00
en 8.30 uur leeg en dan stond de
telefoon op de planning roodgloei-

end”, zegt De Coo. Hij zocht twee
jaar geleden dan ook naar een
manier om berichten uit te wisselen
met de chauffeurs en kwam daar-
voor uit bij TomTom Work. 

Linkbox
In elke vrachtwagen is door dealer
Modatec uit Maastricht een
TomTom Linkbox ingebouwd. Deze
staat in verbinding met een TomTom
Go in de cabine en zorgt ervoor dat
het navigatiesysteem kan communi-
ceren met de Webfleet-software op
internet (zie ook www.tomtom-
work.com). Goestens chauffeurs
melden zich voordat ze gaan rijden
met een persoonlijke code en
wachtwoord aan op hun TomTom.
“Zo zien we op kantoor wie in
welke auto rijdt”, aldus De Coo. 
De planners van Harrie Goesten log-
gen dagelijks in op Webfleet. In dit
programma zien ze niet alleen waar

Fleetmanagement met TomTom en Garmin

Interactief navigeren 

1) Rust
“Met het volgen van de auto’s
en het uitwisselen van berich-
ten met de TomTom’s is er weer
rust op de planning”, zegt John
de Coo, ICT-manager bij Harrie
Goesten.

F
ot

o:
 E

ri
k 

va
n

 d
er

 B
u

rg
t

1 2 

08ttm004_automatisering.qxp:Basis TTM  15-04-2008  12:26  Pagina 42



www.ttm.nl april 2008  | 43

de auto’s zijn, maar ook of ze stil-
staan of rijden en welke kant ze op
gaan. In Webfleet maken de plan-
ners daarnaast de opdrachten voor
de chauffeurs aan. Is een opdracht
ingevoerd en verstuurd, dan waar-
schuwt de TomTom de chauffeur
met een piep. Zodra de chauffeur
de nieuwe order leest, gaat er een
bevestiging naar kantoor. Dit
gebeurt ook als hij daarna de
opdracht accepteert. “Zo weet de
planning zeker dat de chauffeur
met de laadopdracht aan het werk
gaat”, zegt De Coo. “Ook berekent
de TomTom de reistijd, waarna een
ETA wordt doorgegeven aan de
planning.”
Als een opdracht is uitgevoerd, dan
meldt de chauffeur hem af op zijn
TomTom en geeft aan hoeveel lege
palletplaatsen hij heeft. “We maken
hiervoor gebruik van standaard sta-
tusberichten”, legt De Coo uit. Als
een chauffeur zich meldt op kan-
toor, kleurt zijn auto rood op in
Webfleet. "Zo kunnen we hem snel
van een nieuwe opdracht voorzien”,
zegt De Coo. “Daarnaast hebben
we in de software om onze eigen
vestiging een blok getrokken. Rijdt

een auto daarbinnen, dan licht hij in
Webfleet geel op.”

Prijs
TomTom Work kost € 999,- per auto
voor de TomTom Go en Linkbox,
inclusief inbouw. Voor het gebruik
van Webfleet en het berichtenver-
keer binnen Nederland berekent
TomTom € 27,50 per auto per
maand. Voor berichtenverkeer in
West-Europa kost dit abonnement 
€ 37,50, en € 49,50 voor West-
Europa, Scandinavië en Oost-
Europa.
Naast rust op de planning zorgde
TomTom Work bij Harrie Goesten
voor 80 procent lagere telefoonkos-
ten. “Een voordeel is ook dat het zo
gemakkelijk te bedienen is”, zegt
De Coo. Wel merkt hij op dat de
TomTom Go duidelijk voor consu-
menten is gemaakt. “Er gaat er
nogal eens één stuk. Daarom heb-
ben we altijd een reserve-exemplaar
bij de hand”, aldus De Coo. “En bij
ons wordt de kapotte unit door
TomTom binnen een dag kostenloos
vervangen door een nieuwe.” 

Sandra Waenink

2) Navigeren
Als een chauffeur een nieuwe
order op zijn navigatiesysteem
binnenkrijgt, kan hij na accepta-
tie meteen naar het nieuwe
adres worden genavigeerd.

GPS-Buddy met Garmin

DLC Sneldistributie uit Franeker is met 48 bestelauto’s gespeciali-
seerd in ‘same day delivery’ van onder andere gevoelige zendingen
en luchtvracht vanaf Schiphol. Ook vervoert het bedrijf ADR-goede-
ren en medische producten. 
Om de chauffeurs zo efficiënt mogelijk aan te sturen schafte DLC
eind vorig jaar het GPS-Buddy fleetmanagementsysteem aan.
“Doorslaggevend voor onze keuze was niet alleen hoe het systeem
functioneert, maar ook de service van de leverancier”, licht Dirk
Louwsma toe. “Die is bij GPS-Buddy goed geregeld.” 
Het fleetmanagementsysteem van GPS-Buddy bestaat uit twee
delen: een GPS-Buddy voertuigunit, gekoppeld aan een Garmin-
navigatiesysteem. De voertuigunit kan worden ingebouwd, maar is
er – handig voor huurauto’s – ook in een mobiele versie die op de
sigarettenaansteker werkt. 
In combinatie met de GPS-Buddy unit kunnen met de Garmin ook
berichten worden ontvangen en verstuurd, terwijl op kantoor te zien
is waar de wagens rijden. “Zo is snel duidelijk wie een nieuwe
opdracht het beste kan gaan uitvoeren”, zegt Louwsma. Ook is te
zien wie in welke auto rijdt: voordat een chauffeur gaat rijden, houdt
hij een speciale, persoonsgebonden sleutel bij een knop op het dash-
board. “Zo meldt hij zich aan op het GPS-Buddy systeem”, aldus
Louwsma.
De mogelijkheid om berichten uit te wisselen gebruikt DLC vooral
om nieuwe laadadressen en de bijbehorende referenties en codes
door te geven aan de chauffeur. Die wordt met een pieptoon door de
Garmin gewaarschuwd dat er een nieuwe opdracht is binnengeko-
men. Louwsma: “We kunnen op kantoor zien of het bericht goed is
overgekomen en geopend, maar voor de zekerheid stuurt de chauf-
feur altijd nog even een bevestiging terug.”
Praktisch is ook dat de chauffeur op het laadadres de Garmin mee
uit de auto kan nemen om de benodigde laadreferentie en –codes
aan de klant te laten zien.
DLC investeerde zo’n € 1.500,- per auto in het fleetmanagement-
systeem. Daarin zit de GPS-Buddy voertuigunit, het Garmin-naviga-
tiesysteem en een driejarig abonnement op de GPS-Buddy software.
Hier komt nog een GPRS-abonnement bij voor de datacommunicatie,
waarvoor DLC ongeveer € 200,- voor drie jaar betaalt. “Deze bedra-
gen verdienen we gemakkelijk terug”, zegt Louwsma. “Binnen hoog-
uit een half jaar.”
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3) Laadopdrachten
“We gebruiken GPS-Buddy vooral om nieuwe laadopdrachten en de
bijbehorende referenties te versturen naar de chauffeurs”, zegt Dirk
Louwsma, directeur van DLC.
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