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SSAAMMEENN  DDUUUURRZZAAAAMM  OOPP  WWEEGG Voor logistieke
bedrijven

Meer informatie? Ga naar: www.samenbereikbaar.nl of mail naar info@samenbereikbaar.nl 
Disclaimer: er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze informatie.

Samen Bereikbaar is het zakelijk platform op het gebied van mobiliteit,
duurzaamheid en bereikbaarheid. Onze logistiek makelaars hebben kennis, een
netwerk en zorgen voor verbinding.  Zij geven u graag advies in wat u kunt
regelen en bieden u hierin ondersteuning. Met als doel een bijdrage te leveren
aan slimme (efficiënte) en schone logistieke bedrijfsvoering. 

Onze logistieke aanpak werkt met
specialisten. Onze logistiek makelaars zijn
gespecialiseerd in de volgende sectoren: 
- Agro
- Bouw
- Chemie
- Stadsdistributie
- Container
- Goederenvervoercorridors

Sectoren aanpakVisie op logistiek

Slimme logistiek leidt tot minder transporten,
een efficiënte keten, lagere faalkosten, minder
uitstoot en reductie van geluid. (Relatief) minder
vrachtverkeer leidt tot minder uitstoot en een
beter leefmilieu.  

Uitgangspunten:
1. Bijdragen aan duurzaamheidsdoelen
2. Bijdragen aan doorstroming en
bereikbaarheid
3. Bijdragen aan kennisoptimalisatie en
innovatie

Logistiek loket

Er is een logistiek loket voor  al uw vragen. Dit
kunnen vragen voor de korte- maar ook de
lange termijn zijn. Neem contact op met de
logistiek makelaar van Samen Bereikbaar. Wij
helpen u graag op weg. Mail naar:
info@samenbereikbaar.nl.

Inzicht door quickscan

Met de logistieke quick-scan krijgt u inzicht in
de logistieke processen en de potentie op het
gebied van spitsmijdingen, ritmijdingen en
uitstoot reductie. 
Met dit inzicht kunt u snel en efficiënt aan de
slag. Wij ondersteunen u graag met het
uitwerken van  een projectvoorstel.   

Maatregelen

De logistiek makelaars gaan met uw organisatie
aan de slag, bijvoorbeeld met:
- Modal Shift;
- Betere of bundelen van belading;
- Nachtdistributie;
- Hub  / LOP;
- Leveren op locatie (o.a. voertuig supply direct);
- Samenwerken tussen partijen/keten;
- Prefab (bouw maatregel)
- Planning optimaliseren.

Maatwerk advies

De logistiek makelaars leveren maatwerk en
werken aan de logistiek van morgen. Mocht u
ideeën hebben over nieuwe manieren binnen
uw logistiek proces? Neem contact met ons op,
wij gaan graag met u in gesprek. Mail naar:
info@samenbereikbaar.nl.


