SINCE 1927

NIEUWS
“Toen ik 10 jaar geleden in de
voetsporen van mijn vader en
opa trad, had ik nooit kunnen
vermoeden hoe wij ons
zouden ontwikkelen in deze
uitdagende en turbulente
markt. Door de tomeloze inzet
van alle medewerkers zijn
wij altijd in staat geweest u
als klant het beste te bieden.
Er is veel gebeurd en er gaat
nog veel meer gebeuren. Met
veel trots maak ik u graag
deelgenoot van onze visie en
ambities, waarbij ik geloof in:
samen sterker.”
Manon van Opdorp

VISIE EN
STRATEGIE

RENOVATIE
TANKCLEANING

Als specialist in tank-, bulk- en
containertransport staan wij voor
just-in-time deliveries, specifieke
laad- en losprocedures, hoge
leverbetrouwbaarheid en lastminute opdrachten tot een goed
einde brengen. Wij denken met u
mee. Wij denken in mogelijkheden.

Eén van de speerpunten binnen
onze visie voor de komende twee
jaar is de doorontwikkeling van Van
Opdorp Transportgroep als specialist
in tankcleaning. Met de oplevering
van een state-of-the-art cleaning
medio 2019 zetten we onze visie
kracht bij.

Beste relatie,
Tien jaar geleden kreeg ik het stuur in
handen van Van Opdorp Transportgroep.
Tien jaar waarin we op momenten
genoodzaakt waren op de rem te trappen
en op andere momenten stevig gas te
gegeven. Dat we vertrouwen hebben in de
toekomst staat voorop.
Om ambitieuze plannen te realiseren, is
het vaak belangrijk terug te gaan naar
de tekentafel. Sinds de viering van ons
negentigjarig bestaan in 2017 hebben we
ons dan ook intensief gebogen over vragen
als ‘Waar staan we nu en waar willen we
naartoe?’ En ‘Waar willen we nog beter
in worden?’ Het resultaat van dit proces
willen we graag met u delen. We zetten
immers graag samen met u koers naar 100
jaar succesvol Van Opdorp Transportgroep.
Met vriendelijke groet,
Manon van Opdorp
directeur/eigenaar

WE ZETTEN GRAAG
SAMEN MET U
KOERS NAAR 100
JAAR SUCCESVOL
VAN OPDORP
TRANSPORTGROEP.

KLANTWAARDERING

Onze chauffeurs en planners
bedrijven al jaren topsport.
Dankzij hen scoren we namelijk
al meerdere jaren extreem hoog
op belangrijke KPI’s van onze
klanten; on-time laden en lossen
met een betrouwbaarheid van
98% à 99%! Daar zijn we stiekem
best trots op.

MISSIE

VISIE

Van Opdorp Transportgroep is dé
tank- en bulktransporteur binnen een
straal van 700 km rondom het centraal
gelegen Sas van Gent. Het is een echt
familiebedrijf en sinds 1927 on the
road. Wij zijn een partner voor onze
klanten, staan voor veiligheid en leveren
kwaliteit. Van Opdorp Transportgroep
is een uitstekend werkgever. Wij blijven
investeren in de toekomst en spelen in op
de veranderende wereld van transport.
Hierdoor zijn wij in staat waarde en
continuïteit te creëren voor onze klanten,
onze medewerkers, onze leveranciers en
onze aandeelhouder.

Van Opdorp Transportgroep blijft zich ontwikkelen als
specialist in tank-, bulk- en containertransport in de feed,
food en non-food markt, tankcleaning en containeropslag.
Door betrokken te zijn bij onze opdrachtgevers en partners,
door het blijven ontwikkelen en inspelen op de behoefte van
de markt, groeien wij in omzet.

STRATEGIE
Van Opdorp Transportgroep: groei is niet het doel, maar
het resultaat van onze gedegen aanpak. We willen niet de
grootste zijn, maar de beste in ons vakgebied. Onze 120
vakbekwame medewerkers zijn trots en werken met passie.
Iedere dag zijn we bezig met hoe en waar het beter kan om
altijd de beste business partner te zijn voor onze klanten. Wij
denken in mogelijkheden. Wij hebben ervaring van de markt
en inzicht in onze cijfers door onze BI tool. Door gebruik te
maken van voornamelijk eigen middelen, het realiseren van
partnerschappen en de inzet van een flexibele schil realiseren
we de hoogste kwaliteit. Door te blijven investeren in onze
medewerkers, relaties en materieel maken wij het verschil.

CULTUURELEMENTEN
KWALITEIT | SPECIALIST | PASSIE | TROTS

STATE OF
THE ART
CLEANING

ONS TEAM
Dagelijks staan 120 professionals voor u klaar. Door dicht bij de klant
te staan, flexibel te zijn, topkwaliteit te leveren, uitstekend werkgever
te zijn en te blijven investeren zijn wij in staat waarde en continuïteit
te creëren. Het beleid binnen Van Opdorp Transportgroep is te werken
met goed opgeleide Nederlandssprekende chauffeurs. Ons team is
onze succesfactor. Door regelmatige (bij)scholing investeren wij in ons
menselijk kapitaal.

COMMERCIEEL MANAGER
Het huidige MT, bestaande uit Arnold Rouw (Financieel Manager),
Peter Wieland (Operationeel Manager), Henk Hamelink (Manager
Project & Kwaliteit), Tamara Amian-Reunis (HR Manager), John Slis
(Assistent manager) en Manon van Opdorp (directeur/eigenaar) wordt
per 1 maart aanstaande uitgebreid met Commercieel Manager, Gino
van Goethem. Door onze commerciële slagkracht te versterken, zijn
wij in staat een nauwe relatie met onze huidige en potentiële klanten
te onderhouden. Daarnaast streven we naar verdere intensivering
van onze samenwerking waarbij we over en weer openstaan voor
verbeteringen en innovaties en waar de kwaliteit van dienstverlening,
de service en de mate van ontzorging doorslaggevend zijn.

GINO VAN GOETHEM
COMMERCIEEL
MANAGER

In september jl. zijn we gestart
met een grondige renovatie
van ons cleaningstation. Medio
2019 verwachten we onze
vernieuwde cleaning te openen.
Minder doorlooptijd, cleanen op
afspraak, goed opgeleid personeel,
programma’s afgestemd op product
en/of klant, minimale belasting van
het milieu en een toename van de
kwaliteit van onze dienstverlening
zijn slechts enkele voordelen van
ons nieuwe cleaningstation. De
renovatie vraagt een investering
van circa € 2,2 miljoen.

ONZE VLOOT
Van Opdorp Transportgroep beschikt over een modern en ingericht
wagenpark. Na de aanschaf van vijf nieuwe LAG bulken vorig jaar en
het reviseren van twaalf LAG bulkopleggers is dit jaar de truckvloot
gedeeltelijk vervangen. Zo zijn er acht Mercedes trucks, drie Volvo
trucks en vijf DAF trucks aangekocht. Ook de komende jaren blijven we
investeren. In het investeringsplan 2019-2021 gaan we voorlopig uit
van 11 trekkers, 10 bulk en 7 tank.

ONS TEAM IS ONZE
SUCCESFACTOR.

iTRANSPORT
Van Opdorp Transport werkt toe naar een data gedreven
organisatie. Onze wagens zijn sinds oktober jl. uitgerust met
de nieuwe generatie Transics board computers met telematica.
De verkregen data stelt ons voortaan in staat betere analyses
te maken en samen te werken op basis van inhoud. Op termijn
zal ook realtime managementinformatie beschikbaar zijn door
de implementatie van een business intelligence tool. Onze
performance zal beter inzichtelijk zijn, waardoor de kwaliteit van
de dienstverlening toeneemt.

CUSTOM MADE
• Siemens PLC-besturingssysteem met op maat
ontwikkelde programma’s voor Van Opdorp
• Programma’s ontworpen op basis van laatst
geladen product
• Programma’s op basis van klantvoorschriften:
ECTA dry bulk polymer guideline, kiemvrij
reinigen, kosjer reiniging e.a.
• Capaciteitsvergroting en verbetering:
uitgebalanceerde toepassing van aantal en soort
waskoppen met aangepaste nozzels
• Desinfectie mogelijk door de aanwezigheid van
een stoomleiding op de waskop
• Exacte metingen van het hele proces: start- en
eindtijd, toevoegingen, temperatuur, water, druk
• Bewaking van het hele proces door instelling van
grenswaarden
• Gecertificeerd hogedruksysteem volgens SIR
richtlijnen
• Bewaking van het hele proces door instelling van
grenswaarden per onderdeel (hoeveelheid, druk,
temperatuur, etc.)

RENOVATIE
TANKCLEANING
Eén van de speerpunten binnen
onze visie voor de komende twee
jaar is de doorontwikkeling van
Van Opdorp Transportgroep als
specialist in tankcleaning. Met
de start van de renovatie van
onze cleaning zetten we onze
visie kracht bij.

DERTIG JAAR
CLEANING

CLEANING BLIJFT
OPERATIONEEL

Met Cargill als klant én goede buur zag Van
Opdorp Transportgroep eind jaren ’80 kansen
voor de cleaning van tankwagens. In 1988 werd
de professionele cleaning afdeling in gebruik
genomen. Vandaag de dag worden dagelijks
ruim 60 tank-/bulkopleggers inwendig gereinigd.
Op vrijdag en zaterdagochtend komen daar nog
eens circa 25 uitwendige reinigingen bij. Na 30
jaar intensief gebruik is de cleaning op het einde
van zijn levensduur. In september jl. zijn we
gestart met een grondige renovatie.

Een randvoorwaarde binnen het project is dat
onze klanten weinig tot geen hinder ondervinden
van de werkzaamheden. De cleaning blijft
gedurende de renovatie dan ook operationeel. Al
zijn we sinds januari jl. genoodzaakt tijdelijk met
twee in plaats van drie banen te werken. Tijdens
de renovatie blijft één baan in de cleaning in
werking en wordt een tijdelijke unit geplaatst.
Werkzaamheden waarbij uitval is voorzien
vinden in de weekenden plaats. Eind april
verwachten we te kunnen starten met testen,
waarna medio 2019 de vernieuwde cleaning
wordt geopend.

STATE-OF-THE-ART
Een vernieuwing van dit formaat biedt volop kansen om nóg beter in te spelen op
marktomstandigheden en de behoeften van onze klanten. Zodra de nieuwe cleaning wordt
geopend, beschikt Van Opdorp Transportgroep over een state-of-the-art cleaning. Door een
zeer nauwkeurige beheersing van de processen leveren we topkwaliteit met een minimale
belasting van het milieu, onder veilige en goede werkomstandigheden.

WACHTTIJDEN REDUCEREN
•
•
•

Vier banen in plaats van drie: twee voor food en
twee voor non-food.
Korte wachttijd door custom made programma’s.
Cleaning op afspraak: één food en één nonfoodbaan is op afspraak in te plannen. De
andere banen zijn zonder afspraak beschikbaar
van 06.00 tot 20.00 uur.

MILIEUBEWUSTE INVESTERING
Er is niet alleen gedacht aan doorlooptijd en
efficiency. We kunnen met recht ook spreken van een
milieuvriendelijke investering. Door toepassing van
de modernste PLC-besturingen, de aanschaf van
een uiterst moderne stoomketel en verbeteringen
van de processen is Van Opdorp Transportgroep
in staat de CO2 uitstoot met ten minste 25% te
verminderen.

OPLEIDINGSPLAN

VERKEERSVEILIGHEID

Met een opleidingsplan per medewerker en een
intensieve training zijn de personeelsleden straks
goed uitgerust om met de verbeterde techniek
te werken, het maximale resultaat te behalen en
topkwaliteit te leveren.

De renovatie is tevens aanleiding om de
verkeersveiligheid op het terrein te verbeteren.
Voortaan zal sprake zijn van één rijrichting bij het
in- of uitrijden van de cleaning.

STOOMHAL

CERTIFICERING

Naast het aanpassen van
de
stoomprogramma’s
wordt in de stoomhal
over de volle breedte een
loopbrug aangebracht voor
het betreden van de tanks
bovenop. De veiligheid
zal hierdoor aanzienlijke
verbeteren.

Vanzelfsprekend blijven onze procedures en
werkwijzen voldoen aan de geldende wet en
regelgeving en worden de bestaande certificeringen
gecontinueerd; als erkend ATCN (Association
of
Tankcleaning
Companies
Netherlands)
cleaningstation wordt per cleaning een internationaal
erkend ECD (EFTCO Cleaning Document) verstrekt.
Ook blijven alle processen vastgelegd en bewaakt in
het kwaliteitssysteem ISO 9001:2015 en de SQAS.

BLIJF OP
DE HOOGTE
Volg ons op LinkedIn
voor de laatste berichten over de renovatie
én ander Van Opdorp Transportgroep nieuws.

