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Voor Dick Kroot is het succes van GVT in de competitieve logistie-
ke markt aanleiding voor een interview. Want met een excellente 
logistiek kan ook een mengvoerbedrijf een duidelijk voordeel 
behalen op concurrenten, stelt hij.
Het gesprek vindt plaats in de directiekamer van GVT op de eerste 

verdieping. Vanuit zijn kantoor kijkt Versteijnen uit over de aan- en 
afrijdende vrachtwagens. Kroot merkt op dat het gehele terrein er 
piekfijn bij ligt, of dat een reden heeft? Versteijnen lacht min-
zaam. “We zijn een familiebedrijf en leggen de lat hoog. Van onze 
medewerkers verwachten we dat ze net een stapje extra zetten. 

Dick Kroot bezoekt logistieke dienstverlener GVT Group in Tilburg

“ALLES DRAAIT OM
 VOLUME, EFFICIËNTIE
 EN FLEXIBILITEIT”

“Een businessplan had vroeger een levensduur van vijf jaar. Tegenwoordig is het uitdokteren van 
een bedrijfsvisie een continu proces.” Deze uitspraak van Wil Versteijnen, algemeen directeur bij 
logistieke dienstverlener GVT in Tilburg, typeert de dynamiek waarin zijn sector zich bevindt. 
Alles draait om grote volumes, een efficiënte planning en direct kunnen inspelen op veranderingen 
in de markt.

Wil Versteijnen
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GVT Transport & 
Logistics
Logistieke dienstverlener GVT richt zich op een diversiteit 
aan vervoersmethoden, zoals goederentransport via weg, 
water en rail. Naast transport in de Benelux houdt het bedrijf 
zich bezig met voorraadbeheer en ketenregisseur.  
Het bedrijf maakt onderdeel uit van Lean Logistic Solutions. 
Binnen dit netwerk worden dagelijks vijfduizend stops  
gemaakt en zijn er 350 vrachtwagens onderweg.  
Er werken 600 mensen bij dit consortium.

Dick Kroot en Wil Versteijnen in gesprek.

Dan moet je zelf ook het goede voorbeeld geven. Dat begint bij 
discipline. Door zelf de norm aan te geven, volgen de anderen.”
Gedurende het gesprek blijken er veel overeenkomsten te zijn. 
Rendement op de lange termijn, mensen als belangrijkste kapitaal 
en het creëren van toegevoegde waarde behoren zowel bij GVT 
als Boerenbond Deurne tot de kritische succesfactoren. Maar 
er zijn ook veel verschillen. Zeker op het vlak van logistiek. Waar 
Boerenbond Deurne dit jaar twee milieuvriendelijke Euro 5 trucks 
van DAF koopt, koopt GVT er tien, om daarna nog eens tien Euro 
6’s aan te schaffen. Daarnaast heeft het bedrijf uitgebreid ervaring 
met vervoer via eigen schepen en treinen. Dagelijks voert het 
bedrijf tweeduizend leveringen uit bij klanten in de Benelux en 
lost het 325 containers in Brabant die overzee binnenkomen of 
weggaan.
In de logistiek draait alles om concentratie, specialisatie en 
schaalgrootte, houdt Versteijnen zijn bezoek voor. Concentratie 
houdt in meer opdrachten doen bij dezelfde klanten. Zo leveren 
ze niet het assortiment van één leverancier bij Mediamarkt, maar 
verzorgen ze het transport van zeven leveranciers. Op één van de 
overslagplaatsen in Nederland of België worden de producten van 
de leveranciers opgeslagen. Via order picking stellen medewerkers 
de levering samen, zodat de klant met weinig voorraad toch tijdig 
kan beschikken over de producten.
Specialisatie houdt in de keuze voor bepaalde logistieke proces-
sen. Wil je je ergens in onderscheiden dan moet je bepaalde tak-
ken van de logistiek beter beheersen dan anderen, stelt  
Versteijnen. GVT doet dat met transport in de Benelux, voorraad-
beheer, scheepvaart en spoorvervoer.

“ De chauffeur is toch 
een soort ambassadeur 
van je bedrijf.”
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Schaalgrootte
Schaalgrootte, tenslotte, is noodzakelijk om kosten te kunnen 
drukken. “Een schip is goedkoop als het van punt tot punt kan 
varen: dus met veel volume van bijvoorbeeld de haven in Rot-
terdam naar het eindpunt in Tilburg. Moet hij zeven keer stoppen 
om hier en daar een vracht te lossen. Dan kan het financieel al niet 
meer uit.”
Schaalgrootte is ook nodig om het veranderde gedrag van klan-
ten het hoofd te bieden. Versteijnen: “Vroeger leverden we in het 

wegtransport gemiddeld 4,6 pallets per drop. Tegenwoordig is dat 
1,8. Om volume in de vrachtwagens te krijgen, moet je over een 
heel groot netwerk beschikken.” Hier komt volgens hem ook het 
verschil tot uiting met kleinere transporteurs. Die plannen de la-
ding op het aantal chauffeurs cq vrachtwagens dat ze op de weg 
hebben. “Dat is niet efficiënt. Alleen volle vrachtwagens geven 
lage kosten. Om het op z’n Tilburgs te zeggen: logistiek is zoveul 
mogelijk voor zo wènnig mogelijk.”
Kroot geeft aan dat Boerenbond Deurne sinds kort een leverdag-
beloning heeft ingesteld voor klanten die langer van te voren 
hun bestelling doorgeven. De beloning is vooral bedoeld om de 
inefficiënte drukte aan het begin en het einde van de week het 
hoofd te bieden. Versteijnen kan het zich helemaal voorstellen. 
“Het is precies wat wij doen. Klanten willen veel, en dat mag ook. 
Maar ik houd ze wel altijd twee opties voor. Optie één is wat het 
kost als wij het zo efficiënt mogelijk mogen doen. Optie twee is 
als het volgens de wensen van de klant gaat. Daar hangt dus een 
prijskaartje aan. Doen we dat niet, dan kunnen we beter stoppen 
met ons werk.”

Produceren voor bestelling
“Dus samengevat, moeten we niet produceren voor een bestel-
ling maar de productie afstemmen op het transport”, stelt Kroot. 
Versteijnen kan dit beamen. “Dat is ook vaak de tegenstrijdigheid 
tussen verkopers en planning. Verkopers vechten voor de bestel-
ling van een klant. De planning kijkt of het ook nog iets oplevert. 
Door de kosten inzichtelijk te maken, snappen klanten beter wat 
wel en niet logisch is.”

Bereikbaarheid 
Zuidoost-Brabant
Dick Kroot zit namens Boerenbond Deurne in Berzob. Deze 
stichting staat voor bereikbaarheid Zuidoost-Brabant. Zij 
neemt het initiatief om samenwerking tussen verladers 
te organiseren en vervoer slimmer te combineren. Samen 
zoeken ze naar nieuwe, rendabele vervoersconcepten via 
het water die onder andere bijdragen aan de overheidswens 
om wegen te ontlasten. Naast Boerenbond Deurne nemen 
nog vijftien andere bedrijven deel aan dit project.

Dick Kroot: “Leverdagbeloning voor klanten die langer van te voren bestellen”.
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Kroot vraagt zich ook af wanneer een bedrijf zijn transportbeleid 
moet veranderen. Als voorbeeld noemt hij bulkwagens die een 
vracht voer meer dan 80 kilometer wegbrengen en dan leeg 
terugrijden. Uitbesteden van dit transport zou wellicht 
goedkoper kunnen zijn. Versteijnen vindt het moeilijk hier 
een prijskaartje aan te hangen. Want hoe belangrijk is het 
dat de eigen chauffeur de situatie op het veebedrijf en 
de wensen van de klant kent. “De chauffeur is toch een 
soort ambassadeur van je bedrijf.” De directeur van GVT 
blijft bij zijn stelling dat de ‘vervuiler’ moet betalen. Dus 
de kosten daar neerleggen waar ze gemaakt worden.
Ondanks dat logistiek de rode draad is bij GVT, ziet 
Versteijnen dat dit onderdeel eigenlijk een secundaire 
dienst wordt. “Feitelijk zijn we steeds meer bezig met 
het ontzorgen van klanten.” Als voorbeeld noemt hij 
Coca Cola. GVT verzorgt al veel transport en logistiek 
voor dit bedrijf. Maar juist door er een geheel andere 
discipline er bij te nemen – in dit geval het fabriceren van 
winkeldisplays die in dezelfde winkels geleverd moeten wor-
den als de drank – kan hij zowel het transport als het maken 
van die displays uiterst scherp aanbieden. “Het is de kunst 
om de vaste kosten per transport te drukken en de variabele 
opbrengsten te maximaliseren.”

“ Om het op z’n Tilburgs 
te zeggen: logistiek is 
zoveul mogelijk voor 
zo wènnig mogelijk.”


