koerier het
dichtste bij
de opdracht zit,
maar dat hoeft niet
te betekenen dat dat de
koerier is die daar woont.”

Case Study
Easy2Send

Laden binnen 30
minuten

Pieter
Scholten,
eigenaar van
Easy2Send uit
Scheveningen, heeft
een knappe formule: In
Nederland rijden ongeveer 300
auto’s die altijd binnen een half
uur kunnen laden. “Internationaal
houd ik de tellingen wat betreft voertuigen niet meer bij,” zegt Pieter.

“...Waar het bij de
ander fout gaat, gaat
het bij mij goed...”

Pieter vervolgt: “Waar het bij de
ander fout gaat, daar gaat het bij
mij goed. In Nederland laden we
binnen een half uur tot 3 kwartier,
in Europa binnen 1 uur en wereldwijd binnen 3 uur. En dat gaat
direct door naar het afleveradres.”
Dat is toch knap als je nagaat dat
Easy2Send geen eigen wagens

heeft,
maar
alles volledig organiseert
binnen het eigen
netwerk. “Ik doe het
sinds 1997,” zegt Pieter.
“Ik ben er eigenlijk gewoon ingerold, via de administratieve kant.
Logistiek is de verslaving, daar
komt je nooit meer vanaf. Ik ben
eerst 12 jaar in Rotterdam gevestigd geweest en sinds 2009 zitten
we met Easy2Send in Scheveningen. En ik wil niet meer weg.”
Hij gaat verder: “Wat ik zo leuk
vind aan de transportsector is het
is óf ja óf nee. Je kunt niet een
lading halverwege brengen. Bovendien betekent dat ook dat als je
‘s avonds naar huis gaat, je bureau
ook leeg is omdat alles is afgehandeld.”
Wat betreft doelstellingen voor
Easy2Send is Pieter heel nuchter:
“Wij hebben onze core business:
binnen 30 minuten laden, daar
focussen we op. Verder wil ik goed
zijn voor mijn mensen en mijn
klanten en een stabiliteit creëren.
We houden 300 chauffeurs op
de been en ik moet ook ooit met
pensioen, dus dat moeten we dan
netjes over kunnen dragen.”

“...Wat ik zo leuk vind
aan de transport is:
het is óf ja óf nee. Je
kunt een lading niet
halverwege brengen...”

Pieter werkte dus eigenlijk al
volgens hetzelfde princiepe als
CX Euro. “Op het moment dat
een opdracht niet via ons eigen
netwerk kan, is CX Euro een mooie
oplossing.”
Hij vervolgt: “Je krijgt er een hoop
nieuwe contacten mee. Mensen
reageren netjes en dan begint het
spelletje: voor hoeveel kun je de
lading kwijt. Maar omdat wij
altijd binnen 30 minuten
moeten laden, gebruik
ik een heel specifiek deel van het
platform. En
dat bevalt
prima.”

Hoe Easy2Send werkt is heel
eenvoudig, zegt Pieter: “Met mijn
netwerk kan ik heel snel zien welke
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