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Vervoer in alle jaargetijden
Na een prachtige en drukke zomer is de herfst nu echt gekomen. Naast 
een vol schema met transporten hebben wij de lange dagen van de zo-
mer gebruikt voor een aantal belangrijke efficiëntie- en innovatieslagen. 
Zo zijn wij sinds kort in het bezit van de nieuwe ISO 22000 certificering, 
waar wij zeer trots op zijn. Daarnaast hebben wij een maand geleden de 
eerste pilot gelanceerd met ons nieuwe track & tracesysteem. Onder-
tussen maken wij ons op voor de winter, om te zorgen dat wij u in alle 
jaargetijden van dienst kunnen zijn. 

Lees verder, wij praten u graag bij.
Team Wemmers
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Pilot nieuwe track & 
tracesysteem geslaagd
Na zes maanden voorbereiding is het 
zover, het nieuwe track & tracesysteem 
van Wemmers is een feit. Dit systeem is 
ontwikkeld in nauwe samenwerking met 
de klant, IOI Loders Croklaan. 

Dit van origine Nederlandse bedrijf bestaat al 125 jaar. 
Het is nu een van de internationale koplopers op het 
gebied van productie van oliën en vetten voor de voed-
selindustrie. IOI Loders Croklaan levert wereldwijd en 
heeft een vaste partnership met Wemmers.

Hans Omvlee, Supply Chain Director Europe van IOI 
Loders Croklaan: “Dit was een uitgebreide operatie 
waaraan we drie maanden hebben gewerkt. Wemmers 

heeft ons benaderd of wij deze pilot 
samen wilden aangaan. De eerste fase is 
nu een feit, wat inhoudt dat we te allen 
tijde kunnen zien waar een oplegger is 
én wat de verwachte aankomsttijd is. De 
volgende stap wordt dat wij onze klanten 
daar ook inzicht in geven, dit zijn we nu 
verder aan het implementeren.”

“Bij het leveren aan onze klanten staan 
twee principes centraal: COLA (Capaci-
teit Op Locatie Altijd) en OTIF (On-Time 
In-Full). Dit nieuwe track & tracesysteem 
is een oplossing in de ‘cloud’, Het heeft 
alle ingrediënten in zich om meer transpa-
rantie te leveren. Zo kunnen wij dichterbij 
onze klanten staan. Dit is precies waarom 
wij deze innovatie doorvoeren, die ook in 
onze tak van industrie vernieuwend is.”

Hans Omvlee, Supply Chain 
Director Europe van 
IOI Loders Croklaan



Wemmers behaalt ISO 22000
Wemmers heeft zich ontwikkeld tot 
een uiterst betrouwbare partner in het 
vervoer van vloeibare levensmiddelen. 
Veel gerenommeerde producenten 
vertrouwen ons het vervoer van deze 
hoogwaardige producten toe. Dat stelt 
eisen aan onze bedrijfsvoering. Zo voldoen 
wij aan de strengste veiligheidseisen en 
kwaliteitsnormen. In 2013 mogen wij een 
nieuwe certificering toevoegen: ISO 22000.

Wat is ISO 22000? Dit is de eerste specifieke ISO-stan-
daard ontwikkeld voor voedingsmiddelen. ISO heeft in 
2005 de ISO 22000 norm ontwikkeld voor voedselveilig-
heidssystemen op basis van HACCP. Deze norm stelt ei-
sen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid 
gericht op alle schakels in de voedselketen, waaronder 
natuurlijk het transport.

ISO 22000 is ketengericht en combineert ‘the best of both 
worlds’: concrete voedselveiligheidscondities, gebaseerd 
op de basishygiëne voorwaarden en de HACCP-standaard 

en een effectief management van de beheersmaatregelen op basis van 
ISO 9001. Daarnaast is ISO 22000 internationaal bekend én erkend, 
voor ons als internationale transporteur een groot voordeel. 

Alles voor de klant

Tien opleggers voor Roquette
Roquette is een voedselproducent die 
wereldwijd actief is met een jarenlange staat 
van dienst.

Eén van de producten van dit gerenommeerde familie-
bedrijf is glucosesiroop. Het vervoer hiervan komt zeer 
nauw, zeker omdat Roquette de kwaliteit van al haar 
producten altijd wil kunnen waarborgen. Glucose wordt 
warm geladen (bij circa 50 C) en lege (lucht)capaciteit 

in de oplegger kan zorgen voor condensatie tijdens vervoer. Om dit te 
voorkomen heeft Wemmers tien exclusieve opleggers voor de honderd 
maandelijkse rondritten tussen Roquette in Frankrijk, klanten in Ne-
derland en vervolgopdrachten in België en Duitsland aangeschaft. Het 
materieel voldoet aan alle wettelijke eisen en is tegelijkertijd flexibel 
inzetbaar voor transport van andere vloeistoffen, waaronder palmolie. 
Sinds juni 2013 zijn alle opleggers in gebruik, naar volle tevredenheid van 
Roquette en Wemmers.



Uitzonderlijk vervoer

Van gletsjer naar Beachclub
Sinds 1947 is Troll Transport het synoniem voor betrouwbaar levensmiddelentransport in en buiten Oostenrijk. Sinds 2007 is deze 
transporteur een solide onderdeel van de Wemmers Tanktransportgroep vanuit standplaats Tirol. 

Naast de dagelijkse werkzaamheden vervoeren zij ieder jaar tijdens een aantal uiterst speciale transporten een grondstof die alleen 
Troll kan vervoeren: sneeuw... Dit jaar werd er voor de Keulse beachclub ‘km689’ sneeuw opgehaald van de op 3.000 meter gelegen 
Ötztaler Gletscher, in het bekende skigebied Solden. Hiervoor rijdt de wagen op speciaal aangelegde wegen voor de hulporganisaties, 
omdat de normale wegen ophouden. Voor het speciale ‘après-ski’-gevoel in de bar wordt telkens 25 kubieke meter sneeuw getrans-
porteerd in een normaal geoutilleerde koelwagen.
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Afdeling Planning

Spin in het web
Bij transport van vloeibare voedingsmiddelen is alles 
belangrijk: het materieel, het personeel, de reiniging 
en natuurlijk de planning. De afdeling planning van 
Wemmers, zeven man (en vrouw) sterk, zorgt ervoor 
dat iedereen tevreden is én blijft. 

Zij plannen het materieel naadloos in, zodat ladingen ‘just in time’ wor-
den afgeleverd terwijl chauffeurs efficiënt en volgens het rijtijdenbesluit 
kunnen werken. Dit stopt nooit, maar gaat 24 uur per dag zeven dagen 
per week door. Het proces klinkt simpel en overzichtelijk: orders komen 
binnen, worden ingevoerd, bevestigd, ingedeeld en gecommuniceerd met 
de klant en de chauffeur. De praktijk is uitdagender… Koos Maatjes, een 
van de vijf planners bij Wemmers, vertelt: “Iedere klant heeft een set 
klantspecifieke eisen, van type wagen tot wat er voorafgaand aan de la-
ding vervoerd mag worden. Dit zorgt voor een puzzel die wij iedere dag
opnieuw oplossen. Met plezier!”

Het nieuwe track & tracesysteem van Wemmers is door de afdeling plan-
ning ontwikkeld, in samenwerking met ONEtobeONE (IT-ontwikkelaar) 
en IOI Loders Croklaan (klant). Koos: “Na een ontwikkelingstijd van zes 
maanden zijn we nu een maand live in de pilot. De eerste resultaten zijn 

prima. Ons doel is niet alleen de transporten maar ook 
het proces vloeibaar te houden. Alles zo goed mogelijk en 
op tijd leveren, met alles wat erbij hoort: alle nieuwe en 
bestaande orders, wijzigingen en eventuele vertragingen. 
Als de klant zelf kan zien waar een transport is en wan-
neer het verwacht wordt kunnen zij flexibel reageren. Dit 
is extra service naar de klant toe, bovenop de bestaande 
communicatie.”

Wij lossen iedere dag opnieuw 
met plezier de puzzel op!
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Wilt u meer weten? 
Neem dan contact met ons op.

v.l.n.r.: Jelter, Koos, 
Sandra, Hans, Wilco, 
Yvonne en Gerard


