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Like to win a 
great prize?
Take a quick look at the back  
page of this magazine and join 
in the competition!
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Als ik de artikelen in onze Drive op een 
rijtje zet, krijg ik vaak stiekem best een 
blij gevoel. Zo ook in deze editie. Want 
veel verhalen gaan over onze 
inspanning om met de Van Duuren-
familie, stap voor stap, steeds weer een 
stukje beter te worden. Mijn broer 
Jasper vertelt bijvoorbeeld over het 
nieuwe camerasysteem in ons 
warehouse, waardoor we de 
zendingen nog nauwkeuriger kunnen 
volgen en daarmee weer een stapje 
betrouwbaarder worden in onze 
dienstverlening. Ook leest u over 

nieuwe lijndiensten, over het verlengen van ons kwaliteitskeurmerk en 
over de wijze waarop we bij onze diensten naar Zwitserland actief 
inspelen op de groei van e-commerce.  Allemaal mooie onderwerpen, 
die wat mij betreft laten zien met hoeveel plezier en energie onze 
mensen elke dag weer hun schouders onder ons bedrijf zetten.

Ik geniet ook altijd weer van de chauffeursportretten – ditmaal van een 
echtpaar: Robert en Elena Geczi  - en van de interviews met onze 
klanten. Het mooie van die interviews vind ik dat ze laten zien hoe goed 
het werkt als je echt vanuit een positieve houding samen optrekt. Dat 
geldt natuurlijk net zo sterk bij je interne organisatie als in de relatie met 
de klant. De menselijke maat is daarbij heel belangrijk, zegt Armand de 
Koning van AATA over onze samenwerking: “Het is een echt partnership. 
We gooien niets bij elkaar over de schutting en helpen elkaar als het 
nodig is.”

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

Jeroen van Duuren

When I look at the articles in our Drive, I often secretly get a quite 
happy feeling. And that's also the case in this edition. Because many of 
the stories are about the efforts we are making in the Van Duuren 
family, step by step, to become ever better. My brother Jasper, for 
example, tells you about the new camera system in our warehouse, 
which enables us to follow consignments even more closely and thus 
make our service again a little more reliable. You can also read about 
new scheduled services, about the extension of our quality mark and 
about how we are actively responding to the growth of e-commerce in 
our services in Switzerland. These are all great topics that, as far as I'm 
concerned, show how much pleasure and energy our people put into 
our company every day.

I also always enjoy the portraits of drivers - this time of a married 
couple: Robert and Elena Geczi - and the interviews with our customers. 
What I like about these interviews is that they show how well it works if 
you really work together with a positive attitude. This applies just as 
much to your internal organisation as it does to the relationship with 
the client. The human dimension is very important here, says Armand 
de Koning of AATA about our cooperation: "It is a real partnership. We 
don't throw anything over the fence at each other and we help each 
other when necessary."

In short: Once again we are providing you with comprehensive 
information about the dynamic experiences of Team Van Duuren. I 
hope you enjoy reading it!

Jeroen van Duuren

Naam: 
Jelle Klomp
Functie: 
Business analist
Het leukste aan je werk? 
Het helpen van collega’s bij 
problemen of met nieuwe 
oplossingen.
Het lastigste aan je werk?
Dat problemen soms een hele dag in beslag 
kunnen nemen
Wat doe je graag in je vrije tijd?  
Ik ben graag op mijn boot of doe vrijwilligerswerk 
bij de watersportvereniging.
Welke muziek luister je graag? 
Dit is heel gevarieerd. Er is niet echt een genre 
dat mijn voorkeur heeft.

U I T  D E  B R A N D

Name: 
Jelle Klomp
Function: 
Business analist
What do you like most about your work? 
Helping colleagues with problems or with 
new solutions
What do you find most difficult about 
your job? 

The fact that some problems can take a whole 
day sometimes and you can't get to work on what 
you had planned in the morning.
What do you do in your spare time?  
I enjoy being on my boat or volunteering at the 
water sports club.
What music can be heard on your car radio? 
It is very varied. There is not really a genre that I 
prefer.

K L A N K B O R D S O U N D B O A R D

Van Duuren heeft de dienstverlening voor 
groupagevervoer verder geïntensiveerd. 
Dagelijks vertrekt ’s avonds een lijndienst 
naar Polen. De chauffeurs lossen de 
goederen de volgende dag rond 14.00 uur 
bij het depot in het Poolse Szczecin, 
waarvandaan de zendingen naar de 
ont  vanger vertrekken. Collega Sharon 
Wenneker plant de ritten voor Polen in: 
“Op deze dienst werken wij samen met 
onze CargoLine-partner. Dat gaat heel goed, 
waardoor aflevering binnen 48 uur mogelijk 
is in heel Polen.” 

Normaal gesproken communiceren de transportmanagementsystemen van ABS, een grote 
speler in de automotive, en Van Duuren naadloos met elkaar. “Wij doen de Europese 
distributie voor ABS”, licht Taib el Mansouri toe. “Helaas moest ABS de geautomatiseerde 
gegevensuitwisseling tijdelijk stopzetten om een nieuw transportmanagementsysteem te 
kunnen implementeren. Daardoor konden wij het transport niet uitvoeren en liepen hun 
voorraden snel op.” 

Zo snel dat er in de opslagruimte van ABS geen pallet meer bij kon. Taib: “’s Avonds kregen wij 
een belletje of we niet alsnog vier trailers konden laden met niet-gelabelde spullen. Om deze 
klant uit de brand te helpen, hebben we dat natuurlijk gedaan.” Het ophalen van de spullen 
was zo gebeurd, maar met het uitzoekwerk daarna zijn de collega’s wel een week bezig 
geweest, aldus de supervisor European Distribution. “Het ging om tweehonderd zendingen 
voor honderd verschillende ontvangers in Europa. Een logistieke puzzel die we handmatig - 
zending voor zending - via de pakbonnen hebben opgelost. Uiteindelijk konden wij alle 
goederen bij de juiste adressen afleveren.”  

Normally, the transport management systems of ABS, a big player in the automotive, and Van 
Duuren communicate seamlessly with each other. ‘We do the European distribution for ABS,” 
explains Taib el Mansouri. ‘Unfortunately ABS had to temporarily shut down the automated data 
exchange in order to be able to implement a new transport management system. As a result we 
were unable to carry out the transport and their stocks ran out very quickly.’ So quickly that there 
was no room for even one extra pallet at the ABS storage facility. Taib: ‘That evening we received a 
telephone call asking if we could still load four trailers with unlabelled goods. Of course we did that 
to help this client in their hour of need.’ 

Picking up the goods was done in no time, but our colleagues were busy for a week sorting things 
out, according to the supervisor European Distribution. ‘It involved two hundred consignments for 
a hundred different European recipients. A logistic puzzle that we solved by hand - consignment for 
consignment - via the packing notes. Ultimately we were able to deliver all the goods to the correct 
addresses.’ 

In de bres voor ABS
Kwaliteitscertificaat voor 
drie jaar verlengd

Quality management certificate 
extended for three years

Standing up for ABS

Nieuwe lijndienst: in 
48 uur naar Polen

New scheduled service: 
in 48 hours to Poland
Van Duuren has further intensified their 
services for groupage transport. Daily, a 
scheduled service departs for Poland. At about 
2.00 p.m. on the following day, the drivers 
unload the goods at the depot in Szczecin, 
Poland, from where the consignments are sent 
to their recipients. Colleague Sharon Wenneker 
schedules the trips to Poland. ‘On this service 
we work with our CargoLine-partner. This is 
going very well, as the result of which a 
48-hour delivery service to the whole of Poland 
is possible.’ 

Het kwaliteitscertificaat ISO 9001 is met drie jaar verlengd. 
“Dit betekent dat alle processen binnen Van Duuren op orde 
zijn”, legt Carla van Oostveen (account specialist & QSE 
Manager) uit. “De richtlijnen van deze processen worden 
voorgeschreven, maar de invulling daarvan bepalen wij 
grotendeels zelf, waarbij wij zowel de eisen die de klant aan ons 
stelt als de eisen die wij ons zelf stellen meenemen. Elk jaar 
bekijken een interne en een externe auditor onafhankelijk van 
elkaar of onze bedrijfsvoering aan deze richtlijnen voldoet.” 

Alle audits gaven aanleiding om het certificaat te verlengen. 
Volgens de kwaliteitsmanager is deze blik van onafhankelijke 
deskundigen belangrijk voor de kwaliteit van dienstverlening. 
“Het dwingt ons om op afstand naar de hectiek van alle dag te 
kijken en onderlinge verhoudingen opnieuw te analyseren. Zo 
was het advies om een werkcultuur te scheppen waarbinnen 
interne afdelingen elkaar als klanten zien en behandelen een 
echte eye-opener.” 

The quality management certificate ISO 9001 has been extended 
for three years. ‘This means that all the processes within Van 
Duuren are in order,’ explains Carla van Oostveen. ‘The guidelines of 
these processes are prescribed, but we largely set out the details of 
them ourselves; in these we include not only the requirements that 
our clients set for us, but also the requirements we put down for 
ourselves. Every year, independently of one another, an internal and 
an external auditor examine whether our operational 
management satisfies these requirements.’ 

All the audits led to an extension of the certificate. According to the 
quality manager, this view by independent experts is important for 
the services we provide. ‘It compels us to look at the hectic pace of 
everyday happening from a distance and to re-analyse mutual 
relationships. For example, the advice to create a working culture in 
which the internal departments look on one another as customers 
was a real eye-opener.’ 

"Het ging om tweehonderd zendingen voor 
honderd verschillende ontvangers in Europa"

INTRO IN BUSINESS
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“Als de vrachtauto op dag A vertrekt, leveren wij op dag C”, zegt 
Jochem Muller, verantwoordelijk voor de planning op Zwitserland. 
“Maar als het nodig is, kunnen de spullen met onze Expressdienst 
ook de volgende dag al bij de ontvanger zijn”, voegt hij hieraan toe. 
“Dan rijden we met twee chauffeurs. Voor sommige klanten doen we 
het dagelijks zo.” 

Stedelijk gebied
De meeste zendingen zijn bestemd voor ontvangers in het stedelijk 
gebied in Zwitserland met steden als Zurich, Bern, Lausanne en 
Genève. Niettemin levert Van Duuren in heel het land. “Wij staan ons 
mannetje, ook als wij daarvoor de Alpen moeten trotseren”, lacht 
Jochem.

Streck
Voor het vervoer naar Zwitserland werkt Van Duuren samen met 
Streck. Een samenwerking waarin de partners elkaar naadloos 
aanvullen, merkt Marco de Jong, manager Internationale relaties, in 
de praktijk. “Streck is met acht depots, 165 distributie-auto’s en 13.000 
m2 opslag een van de grootste en meest gerenommeerde 
transporteurs in Zwitserland. Net als wij is het een familiebedrijf en 

dat merken wij in de hechte samenwerking. Wij delen dezelfde 
waarden en spreken elkaars taal.” Jochem knikt instemmend. “Wij 
hebben dagelijks contact met de medewerkers daar, vaak over de 
douanedocumenten en dat 
verloopt prima.”

Douane
De chauffeurs die naar Zwitserland 
gaan, hoeven behalve voor de 
normale controles niet te stoppen 
bij de grens. Zij rijden meteen door 
naar het depot van Streck vlakbij 
Bazel. Hier worden de 
douanepapieren in orde gemaakt. 
Ook voor spullen die bestemd zijn 
voor de consument. Marco: “Van 
Duuren is een van de weinige 
partijen die bij e-commercezendingen ook de inklaring en 
afhandeling kunnen verzorgen. Dat scheelt weer hoofdbrekens voor 
onze relaties.” 

Export en Import
Behalve dagelijks vertrek naar Zwitserland toe, is er ook een dagelijks 
vertrek vanuit Zwitserland naar Nederland waar veel van onze 
klanten gebruik van maken, vult Jochem aan. “Wij halen de goederen 
op in Zwitserland en leveren die met dezelfde strakke levertijden af 
bij de eindontvangers in Nederland.” Vanzelfsprekend levert Van 
Duuren ook dan graag maatwerk, zegt Marco tot slot. “Bijvoorbeeld 
als het gaat om e-commerce zendingen. Op verzoek gaan wij graag 
met de relatie in gesprek over de mogelijkheden die er zijn.”  

Zakelijk of e-commerce: voor relaties met goederen naar Zwitserland is alles mogelijk. Een groot voordeel 

is dat Van Duuren de klant op verzoek alle douanezorgen uit handen neemt voor dit land dat buiten de EU 

ligt. Inclusief inklaring en afhandeling. “Voor e-commerce is dat best uniek”, aldus Marco de Jong.

Van Duuren neemt met douane-
dienstverlening op Zwitserland 
voortouw in de markt 

VAN DUUREN EN ZWITSERLAND IN CIJFERS

LEVERTIJD:  24 OF 48 UUR
VERTREK:  DAGELIJKS
SECTOREN:  HI-TECH, AUTOMOTIVE, FAST MOVING 
 CONSUMER GOODS, FASHION 
VERVOER:  EXPRESS, GROUPAGE, LTL EN FTL 

VAN DUUREN AND SWITZERLAND IN NUMBERS
 
DELIVERY TIME: 24 OR 48 HOURS
DEPARTURES: DAILY 
SECTORS: HI-TECH, AUTOMOTIVE, FAST-MOVING 
 CONSUMER GOODS, FASHION
TRANSPORT: EXPRESS, GROUPAGE, LTL AND FTL

With customs services for Switzerland, Van Duuren takes the lead in the market

‘If the truck leaves on day A, we deliver on day C,’ says Jochem 
Muller, responsible for planning for Switzerland. ‘But if necessary, 
using our Express Service the goods can also be at their recipients 
on the next day,’ he adds. ‘We then send two drivers. And for some 
clients we do this on a daily basis.’ 

Urban area
Most of the consignments are for recipients in the urban area of 
Switzerland, with cities such as Zurich, Bern, Lausanne and Geneva. 
Nonetheless Van Duuren delivers throughout the country. ‘We hold 
our own, even if we have to brave the Alps,’ Jochem laughs.

Streck
For transport to Switzerland, Van Duuren works with Streck. This is a 
partnership in which the partners complement each other 
seamlessly, as is observed in practice by Marco de Jong, Manager 
International Relations. ‘With 8 depots, 165 distribution vehicles and 
a 13,000 m2 storage facility Streck is one of the largest and most 
renowned carriers in Switzerland. It is a family business, just as we 
are, and we notice that in the close collaboration we have. We 
share the same values, and we speak each other’s languages.’ 

Business or e-commerce: for clients sending goods to Switzerland anything is possible. A major advantage is that if requested to do so by the client, Van 

Duuren can deal with all the customs formalities for this non-EU country. Including customs clearance and further processing. ‘For e-commerce this is 

pretty unique’, says Marco de Jong.

Jochem nods in agreement. ‘We are in contact with them on a 
daily basis, often about the customs forms, and that works fine.’

Customs
The drivers that go to Switzerland 
do not have to stop at the 
border, apart from for the normal 
checks. They drive right on to the 
Streck depot near Basle, where 
the customs papers are dealt 
with. This also applies to goods 
that are destined to go straight 
to the consumer. Marco: ‘Van 
Duuren is one of the few 
companies that can also take 
care of the customs declaration 
and document processing for e-commerce consignments. This 
again keeps our clients headache-free.’ 

Export and Import
Apart from daily departures for Switzerland toe, there is also a daily 
departure from Switzerland to the Netherlands, which many of our 
customers can make use of, adds Jochem. ‘We collect the goods in 
Switzerland and deliver them to the end users in the Netherlands 
with the same tight delivery period.’ It goes without saying that 
Van Duuren is also happy to provide a made-to-measure service, 
says Marco finally. ‘For example when it relates to e-commerce 
consignments. We are always ready to discuss with our clients the 
opportunities available.’  

"Van Duuren is one of the few 
companies that can take care of 
customs declaration and document 
processing for e-commerce 
consignments"

“Van Duuren is een van de 
weinige partijen die bij 
e-commercezendingen naar 
Zwitserland de inklaring en 
afhandeling verzorgt”

IN BUSINESS

Marco de Jong Jochem Muller



Een corporate uitstraling houdt niet op bij de 
voordeur, vindt Johan Hermsen. Daarom is de 
crossdock manager blij dat het karakteristieke 
Van Duuren-geel en -grijs nu ook is doorgevoerd 
in de ‘signing’ van het warehouse. Verder is een 
ouderwetse vangrail vervangen door een 
milieuvriendelijke afzetting die meebuigt en 
heeft het warehouse een overzichtelijk looppad. 
Ook de routing is verbeterd, zegt Johan. “Zo 
hebben wij nu een toegangssysteem met 
tourniquet voor chauffeurs. Intern hebben wij 
huisregels en roosters geformaliseerd, zodat 
onze medewerkers nu langer van tevoren weten 
wanneer zij moeten werken.”   

A corporate image does not just stop at the front door, believes Johan Hermsen. This is why the 
cross-dock manager is pleased that the characteristic Van Duuren-yellow and grey has now 
been carried through into the warehouse’s signing. Furthermore, an old-fashioned crash barrier 
has been replaced by a flexible, environmentally friendly barrier, and the warehouse has a 
clearly-defined walkway. The routing has also been improved, says Johan. ‘We now have an 
access system with a turnstile for drivers. Internally we have formalized house rules and rosters 
so that our employees now know longer in advance when they have to work.’  

Warehouse krijgt professionele upgrade

Warehouse is given professional upgrade
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Zero-emission and the 
transition to electric 
driving are currently 
hot issues within the 
logistics industry. 
Sector-wide, the 
emissions must be 
zero in 2050. This is 
what we have agreed 
in a European 
context. Within this 
objective, 2030 represents an important milestone. In 
that year, freight vehicles running on fossil fuel will 
definitely no longer be welcome in more than thirty large 
municipalities. How realistic is this time window? 
Policy-makers appear to think that the purchasing 
motives of private individuals and entrepreneurs in 
logistics are much the same, whilst there are major 
differences. Where the private individual looks at the 
purchase price, ultimately the commercial providers of 
services are primarily interested in the revenue model. In 
the logistics branch, for example, this means that a truck 
must carry as much freight as possible for as many years 
as it can.

However, it appears that little account is taken of the 
present smaller action radius of electric vehicles and the 
fact that they are less deployable, as electric charging 
costs time. In addition, because of the present lower 
loading capacity of electric freight vehicles, more drivers 
will be needed to transport the same amounts of goods. 
Where will the logistics entrepreneurs find them? 
Supposing that this all works out, the battle is still not 
won, because the biggest pitfall is that our country is not 
yet ready. The capacity of our electricity network is 
insufficient to meet the demands of providing the power 
for the 11,000 trucks that will be needed to supply the 
towns and cities with the goods that they need. 

All in all, the business community finds itself in a catch-22 
situation. They must change over, but this is at the same 
time impossible. What is plan B? Would it not be sensible 
in the meantime to go for achievable options? Plug-in 
hybrids on hydrotreated vegetable oils (HVO), long, 
heavy vehicles, planning for cargo density, more 
economical driving style for drivers? Remember that if the 
entire sector saves 1% in this way that is equivalent to 
1,400 electric trucks. Much potential is on the way to the 
electric solution. Policy-makers and partners in the chain: 
pick this up, and offer the sector a feasible medium term 
perspective for action. 

Machiel Bode
ING Sector Banking

Tempo energy 
transition puts logistics 
in a catch-22 situation

OOns warehouse is net een bijenkorf, zegt Jasper lachend. “Chauffeurs 
rijden af en aan om hun lading te lossen en onze collega’s in de loods 
zorgen ervoor dat elke pallet op de juiste plek terechtkomt. In de drukte 
kan het soms voorkomen dat een doos nog in de weg staat en even in 
een hoek wordt gezet. Later kon het dan lastig zijn om deze zending 
weer te vinden.”

Camera’s
Tot voor kort, want dankzij de 128 camera’s die strategisch in heel het 
warehouse zijn opgehangen, kunnen medewerkers van Customer Care 
en de Planning de route van elk pakket of pallet tot op de minuut 
terugkijken. Jasper: “Aan de hand van het nummer op het label, zien zij in 
Cargovis, de software van ons camerasysteem DIVIS, precies wat er met 
het pakket is gebeurd na binnenkomst. Niets blijft geheim, want de 
camera’s nemen de hele dag alles op. Hierdoor raken zendingen niet 
meer zoek en kunnen wij elke aflevering controleren, met natuurlijk 
positieve gevolgen voor de betrouwbaarheid en kwaliteit van onze 
dienstverlening.”

Investering
De keuze voor het camerasysteem van DIVIS is ingegeven door de goede 
ervaringen van verschillende partners binnen het Cargoline-netwerk 
waar Van Duuren bij is aangesloten. Jasper: “Onze partners waren erg te 
spreken over dit systeem. Het aanleggen en onderhouden van de 
camera’s is niet goedkoop, maar hun ervaringen waren voor ons 
overtuigend genoeg om deze investering in kwaliteit te doen.”

Traceren
Behalve dat het gemakkelijker is om een zending te lokaliseren, schept 
DIVIS ook duidelijkheid bij schades, stelt hij verder. “Doordat wij het 
pakket voortdurend volgen, kunnen wij zien in welke conditie het de 
loods binnenkomt en verlaat. Daarnaast kunnen wij klanten sneller 
informeren als een pakket niet is geleverd. Stel dat de zending onver-
hoopt in het warehouse is achtergebleven dan hebben we in no-time 
getraceerd waar deze staat.” 

The DIVIS camera system is now fully 
operational in the warehouse in Vianen, 
and with that a further major goal in our 
professionalization has been achieved, 
says Jasper van Duuren. ‘We scan, weigh 
and measure the dimensions of a consign-
ment as soon as it enters the warehouse, 
after which we label it,’ he explains. 'After 
this, the cameras follow the consignment 
continuously throughout the whole of the 
building. Using the data on the label we 
can re-examine its entire route and we 
know exactly where which consignment is.’ 

Jasper van Duuren

Chauffeurs van Van Duuren kunnen sinds kort statussen van zendingen registreren en 
afbeeldingen uploaden via een speciale app op hun mobiele telefoon. De app is een uitbrei-
ding van het transportmanagementsysteem dat Van Duuren gebruikt. “Voor onze relaties is 
het voordeel dat zij nu nog eerder in hun webportal alle documenten kunnen opvragen en 
inzicht krijgen in de status van hun zending”, zegt Jasper van Duuren.

128 camera’s houden de 
goederen in het warehouse 
voortdurend in het zicht

128 cameras keep the goods in the warehouse continuously in sight

Our warehouse is just like a beehive, says Jasper 
with a laugh. ‘Drivers drive back and forth to 
unload their vehicles, and our colleagues in the 
warehouse ensure that every pallet arrives at 
the right place. When it’s so busy it can happen 
that a box finds itself in the way and gets placed 
somewhere in a corner. Later it could be difficult 
to retrace the consignment.’

"Stel dat de zending onverhoopt in het 
warehouse is achtergebleven dan hebben 
we in no-time getraceerd waar deze staat"

Cameras
This was until recently, because thanks to the 128 

cameras that are strategically positioned in the 

entire warehouse, personnel from Customer Care 

and the Planning Department can now retrace 

the route of each package or pallet to the minute. 

Jasper: ‘On the basis of the number on the label, 

they can see in Cargovis, our camera system’s 

software, precisely what has happened to the 

consignment after its arrival. Nothing remains a 

mystery, as the cameras record everything 

throughout the day. In this way consignments can 

no longer go missing, and we can check every 

delivery, with of course positive consequences for 

the reliability and quality of our services.’

 

Investment
The choice of the DIVIS camera system was 

inspired by the good experiences of various 

partners within the Cargoline network, with which 

Van Duuren is affiliated. Jasper: ‘Our partners were 

very pleased with this system. The installation and 

maintenance of the cameras was not cheap, but 

their experiences convinced us sufficiently to make 

this investment in quality.’

 

Tracing
Apart from it being much easier to localize a 

consignment, DIVIS also provides clarity in the 

event of damage, he states further. ‘Because we 

can follow the consignment continuously, we can 

see in what condition it enters and leaves the 

warehouse. Furthermore, we are able to inform 

clients more quickly if a package has not been 

delivered. Should the consignment have 

unexpectedly been left behind in the warehouse, 

we can trace its whereabouts in no time.’ 

“Hoe pakken wij dingen op als we van 
mening verschillen? Hoe laten wij als 
team van Van Duuren zien wie we zijn? 
Dit zijn belangrijke vragen, zeker als de 
organisatie zo snel groeit als de onze”, 
zegt HR-manager Natasja Kleinveld. Van 
Duuren heeft daarom al naar de eigen 
kernwaarden en missie en visie 
gekeken. Natasja: “De volgende stap is 
dat dit ook in het team gaat leven. 
Daarvoor werken wij samen met 
M-factor dat is gespecialiseerd in 
organisatievernieuwing. 
 
Zo kijk ik met veel plezier terug op onze 
leiderschap-dag eind juni. Met 
aansprekende voorbeelden, waaronder 
een expeditie naar de Noordpool, 
hebben supervisors en teamleiders 
elkaar geïnspireerd hun leiderschap nog 
beter vorm te geven.” 

‘How do we handle things if we have a 
disagreement? How do we as team Van Duuren 
let other see who we are? These are important 
questions, certainly as the organization is 
growing so quickly as ours is,' says HR manager 
Natasja Kleinveld. Van Duuren has therefore 
already looked at its own core values, mission 
and vision. Natasja: ‘The following step is that 
this will also live within the team. For this 
reason we are working with De M-factor, a 
company that specializes in organisational 
innovation strategies. 

I look back with great pleasure at our 
leadership day at the end of June. With 
motivating examples, including an expedition 
to the North Pole, supervisors and team leaders 
have inspired one another to give their 
leadership an even more positive form.' 

Noordpoolexpeditie 
inspireert leidinggevenden 
Van Duuren

North Pole expedition 
inspires Van Duuren 
executives

"Should the consignment have 
unexpectedly been left behind 
in the warehouse, we can trace 
its whereabouts in no time"

IN BUSINESSINNOVATION COLUMN MEN AT WORK
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“Onze core business is het vertegenwoordi-
gen van luchtvaartmaatschappijen zonder 
kantoor op Schiphol. Vrachtverkeer naar 
Afrika is onze specialisatie”, legt Armand de 
Koning uit. De samenwerking met Interport, 
nu Van Duuren, is ruim twintig jaar geleden 
ontstaan, vertelt hij verder. “Ik zocht naar 
vervoersmogelijkheden van Schiphol naar 
Lissabon.” Het begin van een mooie samen-
werking, volgens de eigenaar van AATA 
die de onderneming van zijn vader heeft 
overgenomen.

Vertrekken
Naar Lissabon zijn er twee vertrekken per 
week op dinsdag en vrijdag. De goederen 
die op dinsdag vervoerd worden, gaan 
zaterdag met het vliegtuig mee naar de ont-
vanger. De lading die vrijdag vertrekt, gaat 
een week later met de vrijdagvlucht mee. 
Daarnaast zijn er vier vertrekken per week 
naar Madrid, waarvandaan de goederen 
naar de eindontvangers op de Canarische 
Eilanden of in Afrika vliegen.

Flexibel
Leverschema’s zoals naar Lissabon zijn 
voor andere relaties wel eens korter bij Van 
Duuren, maar Armand is heel tevreden over 

de wijze waarop het nu gaat. “Dat drammen 
over tijden is puur Europees”, lacht hij. “In 
Afrika gaan ze daar wat flexibeler mee om. Ik 
heb wel eens mijn uiterste best gedaan om 
iets snel op een eindbestemming te krijgen 
en dat het daar rustig nog drie dagen in de 
loods blijft liggen.” 

Afspraken
Vanzelfsprekend is het wel belangrijk dat de 
afspraken die er zijn, worden nagekomen, 
maar dat gaat eigenlijk altijd goed volgens 
deze relatie van Van Duuren. “Als ik al die 
jaren twee keer problemen heb gehad is 
het veel. Mijn contact met planners Roy en 
Levi in Badhoevedorp is heel erg goed. We 
tackelen problemen samen zonder dat er 
een manager aan te pas komt.” 

Veiligheidsregels
Hoewel het eenvoudig lijkt, komt er voor 
een vervoerder wel wat bij kijken als het gaat 
om luchtvracht, zegt Carla van Oostveen, ac-
count specialist en de vaste contactpersoon 
voor Zuid-Europa bij Van Duuren. 

“Schiphol heeft veel veiligheidsregels, waarin 
wij onze chauffeurs trainen. Elke vijf jaar 
moeten zij hun certificaat verlengen.” 

Douane
Een van de regels is dat de truck gesloten 
naar de luchthaven moet rijden, aldus Carla. 
“De auto wordt met een loodje gezegeld 
op Schiphol dat ongebroken moet blijven 
tot Lissabon. Anders is de lading onveilig en 
moet deze opnieuw worden gescand. Dat 
kost tijd en geld.”  
Ook zorgt Van Duuren als dit nodig is ervoor 
dat alle douanepapieren in orde zijn. Voor 
vracht buiten Europa vergt dit de nodige 
expertise die Van Duuren dankzij jarenlange 
ervaring in huis heeft.

Groeimogelijkheden
Zeker kijken wij naar groeimogelijkheden, 
zegt Armand tot slot. “Ik zou graag zaken 
doen in Italië en Frankrijk. Nu is dat nog niet 
gelukt, maar als het zover komt, schakel ik 
zeker Van Duuren in. We blijven samen tim-
meren aan de weg.”  

IN HET KORT /  IN SHORT

“De communicatie is heel vriendelijk:  
wat Van Duuren zegt te doen, doen ze ook”

Zaken doen met Van Duuren is warm, zegt Armand de Koning van AATA dat vooral Afrikaanse luchtvaartmaat-
schappijen vertegenwoordigt. “Het is een echt partnership. We gooien niets bij elkaar over de schutting en 
helpen elkaar als het nodig is. Die menselijke kant vind ik heel belangrijk.”

‘Our core business is representing airlines that 
do not have an office at Schiphol. Freight traffic 
to Africa is our specialization,’ Armand de 
Koning explains. The collaboration with 
Interport, now Van Duuren, came into being 
more than twenty years ago, he adds. ‘I was 
looking for transportation options from 
Schiphol to Lisbon.’ The beginning of a good 
partnership, according to the owner of AATA, 
who took over the company from his father.

FLTR: Jeroen van Duuren, Carla van Oostveen, Armand de Koning

Naam / Name:  

Armand de Koning 
Functie / Position:  

Eigenaar AATA / Owner, AATA
Werkt samen met Van Duuren sinds / Has worked with Van Duuren since:  

2000

Credo: “Zwijg niet, maar bespreek alles” / “Don't keep silent, but discuss everything”
Trivia:  Met mijn vrouw en drie kinderen genieten op onze boot. En dan kook ik ook nog voor 
ze: ik zie graag dat zij plezier hebben.  /  I love spending time on our boat, with my wife and three 
children. And I also cook for them. I like to see them enjoying themselves.

Departures
There are two departures to Lisbon per week, on 
Tuesdays and Fridays. The goods that are 
transported on Tuesdays go by air on Saturdays 
to the recipient. The consignments that leave 
on Saturdays are taken by airfreight on the 
Friday flights. In addition, there are four 
departures to Madrid, from where the goods 
are flown to their destinations on the Canary 
Isles or in Africa.

Flexible
Delivery schedules such as those to Lisbon can 
be shorter for other Van Duuren clients, but 
Armand is very pleased with the way things are 
going currently. ‘Moaning about time is 
something that is purely European,’ he laughs. 
‘In Africa they are more flexible about things. I 
have sometimes done my very best to get 
something to the client’s destination quickly, 
only to find that the goods are still lying in his 
warehouse three days later.’ 

Agreements
It goes without saying that it's important that 
agreements that have been made are fulfilled, 
but actually this always goes well, according to 
Van Duuren's client. ‘If I have had a couple of 
problems in all these years, it’s saying a lot. My 
contact with planners Roy and Levi in 
Badhoevedorp is really very good. We tackle 
problems together, without the intervention of 
a manager.’ 

Security regulations
Although it might seem simple, there are a lot 
of things that a carrier has to take into account 
when it relates to airfreight, says Carla van 
Oostveen, account specialist and the desig-
nated contact person for southern Europe at 
Van Duuren. ‘Schiphol has a lot of security 
regulations, and our drivers are trained to 
adhere to them. They must renew their 
certificate every five years.’ 

Customs
One of the regulations is that the truck must be 
locked when driven to the airport, says Carla. ‘At 
Schiphol the vehicle is sealed with a lead seal 
that must be unbroken when it arrives in 
Lisbon. Otherwise the load is not secure, and 
must be re-scanned. That costs time and 
money.’ 
When necessary, Van Duuren also ensures that 
all the customs paperwork is in order. For 
freight outside Europe this takes a certain 
expertise, and Van Duuren has this available 
thanks to many years of experience.

Growth potential
We are certainly looking for potential growth, 
Armand concludes. ‘I would really like to do 
business with Italy and France. This has not 
happened up to now, but if it comes to it I will 
certainly call in Van Duuren. Together we will 
continue on the way, onwards and upwards.’  

”Het komt bijna nooit voor, maar als er 
problemen zijn, tackelen wij die samen”

“It occurs only seldom, but if there are 
problems we tackle them together”

INTERVIEW INTERVIEW

Doing business with Van Duuren 

gives a warm feeling, says Armand de 

Koning of AATA, which principally 

represents African airlines. ‘It is a real 

partnership. If there's a problem both 

companies join in looking for a 

solution, and when necessary we help 

each other. I believe that this human 

aspect is very important.’

“The communications are very friendly: 
what Van Duuren says they will do, they do”

AATA

In de jaren ’80 van de vorige eeuw heeft de 
vader van Armand de Koning de vertegen-
woordiging van de Afrikaanse airlines over-
genomen van Sky Cargo. Armand volgde 
zijn vader op en AATA is nu ruim veertig 
jaar Afrikaspecialist op Schiphol. Als general 
sales agent vertegenwoordigt AATA vooral 
Afrikaanse luchtvaartmaatschappijen op 
het gebied van vrachtvervoer. 

In the 1980s, Armand de Koning’s father took 
over the representation of the African airlines 
from Sky Cargo. Armand followed in his 
father’s footsteps and AATA has for more than 
forty years been the Africa specialist at 
Schiphol. As general sales agent, AATA 
principally represents African airlines in 
the field of freight transport. 
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"Because we are very 
much on the same 
wavelength we don’t 
have any problems or 
disagreements"
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Human Resources Department:
" We work on a corporate culture in 
which everyone can be who they are"

D E PA R T M E N T  I N  F O C U S

 Mail uit Wenen 
Beste Berry,

Na 2,5 jaar weer eens een echte citytrip achter de rug. Wij, van 
West Coast Supply Group, werken nu al ruim vier jaar plezierig 
samen met Van Duuren. Om dan ook nog eens een reis te 
winnen, maakt het alleen maar extra leuk. De reis leidde mij 
naar Wenen. Wat een heerlijke stad! Wenen heeft veel weg van 
Parijs maar dan rustiger, niet te rustig, want er is genoeg leven 
in de brouwerij op de vele terrassen en restaurantjes langs de 
Donau. Daarnaast vind ik de gebouwen in Wenen denk ik nog 
indrukwekkender dan in Parijs. Op logistiek vlak heb ik voor het 
eerst gebruik gemaakt van een ontwikkeling die in NL aan een 
fikse opmars bezig is: de deelscooter en step. Een leuke en 
handige ontdekking! Ik ga zeker nog een keer terug naar 
Wenen.
 
Groetjes, 
Ian Clowting
West Coast Supply Groupl

 Mail from Vienna
Dear Berry,

After 2.5 years, we went on a real city trip. We, at West Coast Supply 
Group, have been working with Van Duuren for over four years 
now. So to win a trip makes it all the more fun. The trip took me to 
Vienna. What a wonderful city! Vienna is very similar to Paris but 
more peaceful, not too peaceful because there is plenty of life in the 
many terraces and restaurants along the Danube. I also think that 
the buildings in Vienna are more impressive than in Paris. In terms 
of logistics, I made use for the first time of a development that is 
rapidly gaining ground in the Netherlands: the scooter and 
footbike. A fun and useful discovery! 
I will definitely be going back to Vienna.
 

Best Regards, 
Ian Clowting
West Coast Supply Group

osif Robert Geczi en Elena Geczi komen uit 
Roemenië en rijden nu ruim drie jaar voor 

Van Duuren. Vaak naar Spanje, maar ook naar 
bestemmingen als Parijs, Luik en Brussel. “Een 
lievelingsroute?”, vraagt Robert lachend. “Nee 
eigenlijk hebben we die niet. Elke rit heeft mooie en 
minder mooie stukken.” Het stel dat al elf jaar samen 
is, eet graag bij hun favoriete restaurant boven de 
A4, maar kookt onderweg ook vaak zelf. 
“Champignons met asperges en aardappelen vinden 
wij allebei erg lekker”, vertelt Elena. En nee, zij is niet 
de enige die kookt. “Wij hebben niet onze eigen 
taken”, legt ze uit. Robert knikt instemmend. 
“Misschien hebben we het daarom nog altijd 
gezellig met elkaar. Vaak zijn we samen wel twee 
weken op pad voor Van Duuren, maar omdat wij zo 
goed op elkaar zijn ingespeeld, gaat dat zonder 
problemen of onenigheid.”  

Iosif Robert and Elena Geczi are from Romania and 
have been “on the road” for Van Duuren for more than 
three years. Often to Spain, but also to destinations such 
as Paris, Liège and Brussels. ‘A favourite route?’ Robert 
asks, laughing. ‘No, we don't really have one. 
Every trip has its attractive and less attractive parts.’ 
The couple, who have been together for eleven years, 
like to eat at their favourite restaurant sited above the 
A4 motorway, but often also cook when they are en 
route. ‘We both really like mushrooms with asparagus 
and potatoes,’ says Elena. And no, she is not the only 
one that cooks. ‘We don't have our own individual tasks,’ 
she explains. Robert nods in agreement. ‘Maybe that’s 
why we still get on so well together. We’re often on the 
road together for two weeks for Van Duuren, but 
because we are very much on the same wavelength we 
don’t have any problems or disagreements.’  

Fltr: Natasja Kleinveld, Louise Binneveld
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Alle kanten op in Bazel 
Je bent zo in Frankrijk of Duitsland vanuit Bazel, de Zwitserse 
stad die vlakbij dit drielandenpunt ligt. Maar ook in de stad 
zelf kun je alle kanten op. Sportievelingen springen in de Rijn 
en laten zich dan meevoeren. Kunstliefhebbers komen aan 
hun trekken in de topmusea die de stad rijk is. En natuurlijk is 
ook een bezoek aan de Zoo Basel of voetbalclub F.C. Basel 
altijd de moeite waard. Lekker eten doe je in de Markthalle en 
vergeet ook niet het prachtige Münsterplatz en het felrode 
Rathaus onderweg even te bezoeken. 

Gefeliciteerd!
De vorige keer vroegen wij de lezers 
een vraag te beantwoorden over 
Parijs: ‘De naam Parijs betekent 'Stad 
van de Parisii', een Gallische stam. 
Hoe heette de stad daarvoor?’
De winnaar Michiel Ankersmit 
werkzaam bij Zuiver wist het goede 
antwoord: Lutetia Parisiorum
Op de foto krijgt Michiel de prijs 
overhandigd door Berry Veldhuis 

Congratulations!
Last time, we asked our readers to 
answer a question about Paris: 'The name Paris means "City of the 
Parisii", a Gallic tribe. What was the city called before that?
The winner Michiel Ankersmit, who works at Zuiver, knew the correct 
answer: Lutetia Parisiorum. In the photo Michiel is handed the prize 
by Berry Veldhuis. 

All the way in Basel 
In no time at all you can be in France or Germany from Basel, 
the Swiss city that lies close to this three-way point. But also in 
the city itself you can go in any direction. Sports enthusiasts 
jump into the Rhine and get carried away. Art lovers will get 
their money's worth in the city's top museums. And, of course, a 
visit to the Basel Zoo or football club F.C. Basel is always 
worthwhile. You can enjoy good food in the Markthalle and 
don't forget to visit the beautiful Münsterplatz and the bright 
red Rathaus on the way. 

Fancy a weekend in Basel? Then answer the following question: 
'Basler Carnival starts with drummers and flute players walking 
through the city centre at four in the morning. What do the Swiss 
call this event?' Send the answer to prijsvraag@vanduuren.nl. The 
deadline is the 1st of January 2023. We will raffle off a weekend trip to 
Basel among the correct senders. 

Ook zin gekregen in een weekend Bazel? Beantwoord dan de 
volgende vraag: ‘Het Basler Carnaval begint met trommelaars 
en fluitspelers die om vier uur 's nachts door de binnenstad 
lopen. Hoe noemen de Zwitsers dit evenement?’ Stuur het 
antwoord naar prijsvraag@vanduuren.nl. De uiterste 
inzenddatum is 1 januari 2023. Onder de goede inzenders 
verloten wij een weekendtrip naar Bazel. 

PRIJSVRAAG

Hoofdredactie Tekst  Redactieraad
Peter Runhaar Koosje de Beer Jeroen van Duuren,   
    Aline van der Ham
    
Drukkerij  Fotografie Vormgeving
Kontinu  Rogier Bosch Salmay communicatie
  Robert Aarts

Drive verschijnt 2x per jaar en wordt op verzoek toegezonden naar  
de relaties en business partners van Van Duuren. Voor meer informatie zie: 
www.vanduuren.nl

Stuartweg 10 • 4131 NJ Vianen • The Netherlands
 
Tel:  +31 (0)347-357 000 
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Michiel Ankersmit en Berry Veldhuis


