


 

Like to win a great prize?
Take a quick look at the back page of this magazine and join in the competition!

K L A N K B O R D

“Wat we kiezen is afhankelijk van 
de afspraken die wij met de 
opdrachtgever maken.”
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FALL 2021NA JAAR 2021

In mijn voorwoord staan termen als ‘dynamiek’ en 
‘bewegen’ vaak centraal. Dat er voor dynamiek ook een 
soort overtreffende trap bestaat werd de afgelopen 
periode wel duidelijk.

De gehele logistieke wereld beleeft ongekend complexe 
tijden. Mede door enorme chauffeurstekorten is het een 
geweldige uitdaging om op het gewenste niveau ‘in 
beweging’ te blijven. Daarnaast waren we als organisatie 
ook flink in beweging, want ons hoofdkantoor in Vianen 
verhuisde in zijn geheel naar een grotere locatie met 
– vooral – een veel groter warehouse van 10.000 m2 met 
60 laaddeuren. 

De periode van de pandemie bood ons ook talloze uitdagingen, zoals u in het interview 
met onze klant Henry Schein kan lezen. Soms moest ons Van Duuren-team razendsnel 
handelen omdat bijvoorbeeld een containerschip niet in Hamburg mocht lossen en naar 
Rotterdam moest. “Dankzij de snelle reactie en actie van de medewerkers in Vianen 
stonden er in no-time twee trailers bij de haven om de spullen op te halen”, meldt het 
verhaal, en daar draait het wat mij betreft om: handen uit de mouwen en altijd op zoek 
naar een oplossing, juist ook als ’t even dondert en bliksemt in de logistiek. 

Deze Drive staat vol met verhalen over beweging in ons familiebedrijf, zoals onze 
verbeterde diensten op Oostenrijk, en daarmee op geheel Oost-Europa, of over de 
aanschaf van een tweede palletscanner, waardoor de kans op menselijke fouten nihil 
wordt en de afhandeling sneller gaat. 

Kortom:  Wij informeren u weer breed over de dynamische belevenissen van Team Van 
Duuren. Ik wens u veel leesplezier! 

Jeroen van Duuren

In my foreword, terms such as “dynamics" and “moving" often take a central place. That 
there exists a sort of superlative to dynamics has become very clear in the recent period.

The entire world of logistics is experiencing unprecedentedly complex times. Partly as the 
result of an enormous shortage of drivers, it has become a tremendous challenge to keep 
moving at the desired level. In addition, we as an organization have also been doing some 
pretty serious moving; our headquarters in Vianen has been moved in its entirety to a large 
location with – in particular – a much larger warehouse of 10,000 m2 with 60 loading doors. 

The period of the pandemic also faced us with numerous challenges, as you can read in the 
interview with client Henry Schein. Sometimes our Van Duuren team must act very rapidly 
because, for example, a container ship has not been allowed to unload goods in Hamburg 
but had to go instead to Rotterdam. “Thanks to the swift reaction action by the people at 
Vianen, there were two trailers at the harbour in no time to pick up the goods”, says the story 
and, as far as I'm concerned, that's what it’s all about: rolling your sleeves up, and always 
looking for solutions, especially when there is thunder and lightning in the logistics sector. 

This Drive is full of stories about movement within our family business, such as our improved 
services to Austria, and with this to the whole of Eastern Europe, or about the purchase of a 
second pallet scanner, whereby the chance of errors is zero, plus the processing taking place 
more quickly. 

In short: we are once again providing you with a wide range of information about the 
dynamic experiences of Team Van Duuren. Do enjoy the read! 

Jeroen van Duuren

U I T  D E  B R A N D
Naam: 
Alejandro Maliepaard
Functie: 
Transportplanner Domestic 
Het leukste aan je werk? 
Het is een cliché, maar in de 
transport is elke dag anders. Dat 
maakt het werk leuk en 
afwisselend. 
Het lastigste aan je werk?
Omdat ik wekelijks wisselende werktijden heb, is het 
soms een uitdaging het te combineren met privé 
dingen.
Wat doe je graag in je vrije tijd?  
Ik vind het leuk om te klussen, zowel thuis als bij 
anderen. Ook speel ik graag Padel of ga een rondje 
hardlopen.
Welke muziek luister je graag? 
Ben erg gek van Nederlandstalig, maar luister ook 
muziek uit de 80’s en 90’s.

Name: 
Alejandro Maliepaard
Function: 
Transport Planner Domestic 
The best thing about your job? 
'It is a cliché, but in the transport 
business every day is different. That 
makes the job varied and enjoyable.’
The hardest thing about your job? 

'Because my shifts alternate every week it 
is sometimes a challenge to combine 
work with my private life.’
What do you like to do in 
your free time?   
‘I enjoy doing DIY, both at home and for 
others. I also like playing Padel or going 
for a run.’
What sort of music do you like? 
I really like Dutch pop, but I also listen to 
music from the 1980s and 90s.' 

K L A N K B O R D

Sterk in 
e-commerce
Ook voor de afhandeling van e-commerce 
zendingen doet een groeiende groep 
relaties een beroep op de expertise binnen 
Van Duuren. “Wij merken dat - mede door de 
coronapandemie - de vraag in dit segment 
toeneemt”, zegt Sven van Duuren, manager 
Domestic Distribution. “Bestellingen die 
online in het buitenland zijn gedaan, leveren 
wij in Nederland af.” 

Het gaat om een variëteit aan goederen: 
fietsen uit Frankrijk en Zwitserland, 
badkamerassortimenten uit Duitsland, maar 
ook surfboards, meubels en airco’s komen bij 
Van Duuren terecht. Sven: “Wij slaan de 
goederen in Vianen tijdelijk op en bellen de 
ontvanger voor een tijdstip, waarop wij de 
spullen afleveren. Een andere mogelijkheid is 
dat de ontvanger een track & trace-link krijgt, 
waarmee hij de zending kan volgen. Wat we 
kiezen is afhankelijk van de afspraken die wij 
met de opdrachtgever maken.” 

S O U N D B O A R D

Twee chauffeurs 
voor HEMA
“Mijn contactpersoon bij HEMA had een 
probleem”, vertelt Buddy Smit, werkzaam als 
supervisor planning bij Van Duuren Domestic. 
“Door vakanties en uitval kwam de winkelketen 
chauffeurs en bakwagens te kort. 
Vanzelfsprekend denken wij in dit soort gevallen 
graag met onze relaties mee. Nu konden wij 
twee van onze chauffeurs met auto ruim een 
maand lang uitlenen aan HEMA.” 
De samenwerking tussen Van Duuren en HEMA 
is hecht, waardoor de Van Duuren-chauffeurs de 
werkroutines van de winkelketen snel konden 
oppakken. Buddy: “Het is allemaal goed gegaan. 
Ik kreeg laatst nog een persoonlijk bedankje per 
mail van HEMA met complimenten voor onze 
service. Zelf zie ik het als kers op de (HEMA)-taart 
als ik een stapje extra voor deze goede relatie 
kan zetten.” 

Nog sneller naar Frankrijk
Van Duuren versterkt de dienstverlening naar Frankrijk. Naast de bestaande depots Lille en 
Parijs, vertrekken er binnenkort ook dagelijks rechtstreekse lijndiensten vanuit Vianen naar 
depots in Lyon en Tours. “Nu gaan goederen voor Zuid-Frankrijk nog via onze depots in Lille 
en Parijs”, legt Jesper Brussee, manager European Distribution bij Van Duuren, uit. “Wij merken 
dat  het in Noord-Frankrijk steeds drukker wordt. Om deze bottleneck te omzeilen, gaan wij 
rechtstreeks naar Lyon en Tours rijden. Het voordeel voor de klant is dat wij op deze 
bestemmingen daardoor snellere levertijden kunnen garanderen.”  

Even faster to France
Van Duuren is improving their services to France. In addition to the existing depots in Lille and 
Paris, scheduled direct departures from Vianen will soon be available to depots in Lyon and Tours. 
‘Currently, goods for southern France are still going via our depots in Lille and Paris,’ explains 
Jesper Brussee, Manager European Distribution at Van Duuren. ‘We are seeing that things are 
getting increasingly busy in northern France. To avoid this bottleneck we will go direct to Lyon 
and Tours. The advantage for our clients is that as a result we will be able to guarantee shorter 
delivery periods for consignments for these destinations.’ Two drivers for 

HEMA
‘My contact person at HEMA had a problem,” relates 
Buddy Smit, employed as supervisor planning at 
Van Duuren Domestic. ‘Because of holidays and 
other reasons the chain store had a shortage of 
drivers and box trucks. It goes without saying that in 
this sort of situation we like to help our customers 
out, and on this occasion we were able to lend 
HEMA two of our drivers, complete with trucks, for a 
little over a month.’ The collaboration between Van 
Duuren and HEMA is close, as a result of which the 
Van Duuren-drivers quickly picked up the store’s 
working routine. Buddy: ‘It all went well, and I 
recently received a personal “thank you” from HEMA 
with compliments about our service. I personally 
see it as the cherry on the (HEMA)-cake if I can go 
the extra mile for this good client.’ 

Strong in 
e-commerce
A growing group of customers is calling on Van 
Duuren’s expertise in handling e-commerce 
consignments. ‘We are seeing that - partly 
because of the corona virus pandemic - the 
demand in this segment is increasing,” says 
Sven van Duuren, Manager Domestic 
Distribution. ‘We deliver in the Netherlands 
orders that are placed online with foreign 
suppliers.' 

This relates to a variety of goods: bicycles from 
France and Switzerland, bathroom articles 
from Germany, but also surfboards, furniture 
and air conditioning units arrive at Van Duuren. 
Sven: ‘We take the goods into temporary 
storage at Vianen and phone the recipient to 
ask when they would like the goods delivered. 
Another possibility is that the recipient is given 
a track & trace link to enable them to follow the 
consignment. What we do is dependent on the 
agreement we have made with our client.'  

"What we do is dependent on the 
agreement we have made with 
our client."

INTRO IN BUSINESS












