BUSINESS BORREL
Vrijdag 16 februari a.s. van 17.30 - 19.30 uur
Uw gastbedrijf: BASE Logistics
Locatie: ICL, Café De Remise
Zuideinde 6, Landsmeer
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Logistiek maatwerk bij Base Logistics
door: Kim Querfurth

Vervoer in de breedste zin van het woord.
Dat is waar het logistieke dienstverleningsbedrijf Base Logistics in Zwijndrecht
voor staat. Het bedrijf van de Landsmeerse ondernemer Robin Voet gaat daar
verder waar reguliere vervoerders stoppen. Voet gaat dan ook voor een unieke
aanpak die zijn klanten heel wat tijd kan
besparen. Waarom zelf ingewikkeld doen
als iemand anders helemaal thuis is in de
vervoersmaterie?
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De onderneming, die op 5 mei 1994 door
Robin en zijn vrouw Jelly werd opgericht in hun
woonhuis te Dordrecht is hét voorbeeld van
een traditionele succes story. Intussen is het
concern gegroeid tot zo’n veertig medewerkers en eind 2007 wordt het bedrijfspand in
Zwijndrecht bovendien ﬂink uitgebreid.
Robin begon zijn carrière in de transportwereld
bij het koeriersbedrijf UPS maar liet het pakjesvervoer al snel voor wat het was. ,,Vooral het
ongewone vervoer sprak me toen al aan. Ik
wilde het anders en vooral een stuk persoonlijker aanpakken en begon met spoed groupage
en het leveren van maatwerk. Inkopen bij diverse vervoerders bleek een enorme uitdaging
te zijn.”
Kenniscentrum
Van brief tot document, chartervlucht of een
afgeladen container, Base Logistics zorgt ervoor
dat het binnen de kortste keren op de plaats
van bestemming komt.
Robin Voet: ,,Wij zijn met name gespecialiseerd

in internationaal vervoer en alles wat sneller
dan normaal moet worden vervoerd. De lastige
klussen zeg maar. Die goederenstroom maken
we daarnaast ook inzichtelijk voor de klant
door als logistiek kenniscentrum op te treden.”
Base Logistics is zelf geen vervoerder maar
een tussenpersoon, oftewel makelaar in het
vervoer. Voet legt uit: ,, Je kunt ons voor alles
inschakelen waar je geen postzegel voor kunt
gebruiken. Doordat wij met gunstige inkoopcontracten werken kunnen wij overal ter wereld gebruik maken van vervoer en zodoende
aantrekkelijke kortingen bedingen. Daar proﬁteren onze klanten dan ook weer van.”
Warehousing
Het klinkt al met al als een succesvolle manier
van zaken doen en dat blijkt in de praktijk ook
het geval te zijn. Niet voor niets sleepte het
bedrijf twee jaar geleden de door de Kamer
van Koophandel ingestelde ondernemersprijs
Drechtstreek in de wacht. Desondanks is de
grootste klantenkring van het bedrijf buiten
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Nederland gevestigd. Een groot aantal van
de opdrachten is internationaal en zodoende
heeft Base Logistics maar liefst 115 strategische
voorraadlocaties in Europa. Dit ‘warehousing’
concept betekent dat bepaalde producten en
onderdelen van daaruit binnen twee uur aan
de klanten geleverd kunnen worden. ,,Snelheid en een hoge leveringsbetrouwbaarheid
zijn ons visitekaartje. We doen op het gebied
van computeronderdelen-distributie veel zaken
met Amerika maar ook met Afrika en Azië. Onlangs was er in Angola een Nederlands schip
gezonken en moesten we binnen 24 uur diverse onderdelen zenden zodat het schip geborgen kon worden. Een ander voorbeeld is

dat we midden in de nacht een telefoontje kregen dat een tanker olie lekte in Alaska. Of de
reddingswerkers, inclusief pompen, schermen
en ander speciaal materiaal even binnen een
dag konden worden gebracht per vliegtuig?
Dat regelen we dan. Zo leveren we wereldwijd
maatwerk op het gebied van transport, opslag
en voorraadbeheer. Daarnaast bieden we extra ondersteuning door uitbreiding met eigen
applicaties. Zonder enige papieren rompslomp
overigens want we hebben alles volledig geautomatiseerd. Een prettige bijkomstigheid is
dat bijvoorbeeld ons eigen ontwikkelde track
& trace systeem de relaties in staat stelt om
de staat van de zending te zien. Dat maakt de
goederenstroom een stuk inzichtelijker!”

,,Ons succes schuilt in het feit dat we de rollen
hebben omgedraaid. Wij vragen ons af wat de
klant nodig heeft en stemmen daar ons maatwerk op af. Zo komt 85% van onze opdrachten intussen digitaal binnen dankzij onze eigen
ontwikkelde software. Een vernieuwende aanpak blijft ons motto en dat biedt nog voldoende uitdagingen.”
Base Logistics
Daltonstraat 4
3335 LR Zwijndrecht
Tel. 078-6822877
www.baselogistics.nl

Vernieuwing
Robin Voet blijft zoeken naar vernieuwing in
zijn vakgebied en is daar nog lang niet op uitgekeken. Na het ontwikkelen van een eigen
transport management en warehouse systeem
blijft hij zoeken naar andere invalshoeken om
met name het eigen IT bedrijf uit te breiden.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Geslaagde nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 13 januari hield de BVL haar traditionele
nieuwjaarsreceptie in het restaurant Eetcafé Juffrouw
TokTok. De opkomst was enorm. Nog niet eerder waren er zoveel genodigden op de receptie afgekomen.
Het geeft nog maar weer eens aan dat de BVL er
goed op staat in Landsmeer en dat mensen graag op
een BVL activiteit afkomen. De voorzitter memoreerde onder andere in zijn toespraak dat de BVL in 2007
samen met politie en gemeente wil samenwerken
om jeugdcriminaliteit, hangjongeren en vandalisme
in het winkelcentrum terug te dringen.

Ondernemersprijs 2006
Henk de Geus, eigenaar van de Mc Donald’s in
Amsterdam-Noord aan de A10, mag zich de trotse
winnaar noemen van deze prestigieuze prijs. Thema
was dit keer “maatschappelijk verantwoord ondernemen”. Door zijn grote maatschappelijke betrokkenheid en inzet, zowel fysiek als ﬁnancieel voor
vele goede doelen en verenigingen, alsmede het te

werkstellen van allochtone medemensen (meer dan
30 nationaliteiten), is de keuze van de jury op Henk
gevallen. Henk, proﬁciat! De tweede prijs ging evenals de vorige keer naar Rob (senior) en Rob (junior)
van der Leij van Van der Leij Bouwbedrijven. De derde
prijs was voor Avo en Lynn Kaplanian van American
Book Center. Ook zij van harte gefeliciteerd!
Onderhoudsplan wegen
Voor de ondernemers in Landsmeer is het belangrijk
te weten dat vóór de zomervakantie aan de Kleine
Zijlbrug groot onderhoud zal plaatsvinden. De werkzaamheden zullen geconcentreerd worden op zaterdagen. Voor de winter zal ook de Van Zonbrug aan
de beurt komen. Na de zomervakantie zal de Van
Beekstraat vanaf de Dorpsstraat tot aan het Dobberhof op de schop gaan. Hierover zal de gemeente nog
een informatieavond organiseren. De riolering in de
Tormentilstraat wordt komend voorjaar vernieuwd.
In maart/april zal de Dorpsstraat voor het gemeentehuis op een breedte van 5.50 meter worden gebracht. Er zal een omleidingsroute worden uitgezet.
De gemeente denkt nog over het aanleggen van een
rotonde bij de IJdoornlaan/Scheepsbouwersweg. Het
ligt in het voornemen nog dit jaar tot effectuering
over te gaan. Tot zover een kleine, maar voor ondernemers belangrijke greep uit de onderhoudsportefeuille van Landsmeer.
Secretariaat
Na diverse jaren trouwe dienst heeft Daniëlle Beets
aangegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden voor de BVL. Zij wordt opgevolgd door Daphne Schaap. Wij willen Daniëlle bedanken voor haar
grote inzet en wensen Daphne veel succes met haar
nieuwe functie.

Koopzondagen 23 en 30 december 2007
Op verzoek van Deen heeft B&W onthefﬁng verleend
op het verbod een winkel open te hebben op de zondagen 23 en 30 december a.s.. Dit betekent dat alle
winkels in Landsmeer op de bewuste zondagen open
kunnen zijn. De openingstijden moeten volgens de
reguliere openingstijden van de winkels zijn. Misschien een uitdaging voor onze winkeliers?
Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering van 28 maart a.s. zal
volledig in het teken staan van “de factor arbeid”.
Er heerst op dit moment grote schaarste op de arbeidsmarkt, vooral in en rondom Amsterdam. De BVL
heeft gezorgd voor een drietal aansprekende partijen
die die avond de leden komen informeren over de
landelijke visie/inzet van MKB Nederland, initiatieven
voor arbeidsintegratie van gehandicapten en de wet
poortwachter. Noteer dus vast in uw agenda! Aanvang 20.00 uur.
Businessborrels 2007
Er is nog plek voor een aantal gastbedrijven. De eerstvolgende mogelijkheid is de borrel van april. U kent
het concept: elke laatste vrijdag van de maand kunt u
uw bedrijf presenteren aan de leden van de BVL, het
college van B&W en raads- en commissieleden van
de gemeente. U neemt de kosten van twee (of meer)
drankjes en een klein hapje voor uw rekening. Een
leuk artikel in ons lijfblad en de nodige aandacht tijdens de borrel zorgen voor een mooie promotie van
uw bedrijf. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat
van de BVL: Daphne Schaap, telefoon 020 482 45
55, info@bvl-landsmeer.nl of daphneschaap@jan.ac.
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