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Agenda 

 

1) HubWays: van concept naar praktijk 

2) Knelpunten en verbetering in logistieke stromen 

3) Werken met HubWays: Kweker 

4) Werken met HubWays: LDV 

5) Werken met HubWays: Koper 

6) Berichtenverkeer HubWays 

7) Uitrol in de sector 

 

 

 

Coördinatie en samenwerking in sierteeltransport 2 



Noodzaak van HubWays 
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Directe 
stromen 

Klok 
stromen 

Kleinere 
hoeveelheden in 
hogere frequentie 

Meerdere 
leveringen per dag 

Grotere druk op de 
logistiek in de keten 

Niet volledige 
beladingsgraad 

Tekort aan chauffeurs 

Ortec: 1800 vrachtwagen 
bewegingen per dag 

Besparingspotentieel: 
€30.000.000,- 



Meerwaarde HubWays in de sector 
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Optimalisatie

Samenwerking

Connectiviteit

Standaardisatie

door

met behulp van

&

Florecom

HubWays

Sierteelt 

Ondernemers



Van concept naar praktijk 
Make en beta groepen: synergie in ontwikkeling 
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Logistieke stromen 

Planning 
Ordering 

Administratie Uitvoering 



Logistieke stromen 

Planning Administratie Uitvoering 



Huidige transportopdracht 
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Huidige transportopdracht 
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• Voorbedrukte bestemmingen 
• Voorbedrukt retourlogistiek 
• Zowel klok als connect 
• Adressen bekend 



Werken met HubWays 

• (Automatische) aanmaken EPB en ETO in eigen systeem of apps 

•  Minder planning personeel 

• Persoonlijk profiel, favorieten 

•  Afname handelingen door eenmalige invoer 

 

 

 

• Online inzicht in status, afwijking en wijzigingen 

•  Geen telefoontjes meer:  ‘ waar is de kar’  

• Logistiek afmaken van de zending 

•  ETO pakbon: duidelijk overdracht van verantwoordelijkheid 

 

 

 

• Rapportage tool 

•   Inzicht in doorlooptijden, performance, # 

•   Op basis van cijfers, onderhandeling met relaties  

 

Logistieke impact voor de Kweker 
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Planning 

Administratie 

Uitvoering 



Werken met HubWays 

• Automatische ontvangst EPB en ETO in TMS 

•  Minder planningspersoneel 

• Eerder op de hoogte van volume, tijd en locaties 

•  Werkaanbod plannen, auto’s eerder volplannen 

•  Meer maatwerk dienstverlening (aflevertijd) 

•  Inzicht op karniveau, niet op partijniveau 

• Ook planning voor retourlogistiek/leeggoed 

 

 

• Scannen van brieven in App 

•  Koppeling ETO - EAB - Kar ID: ketenbreed volgen 

• Statusberichten via mobiele app 

•  T&T voor iedereen: inzicht voor klanten 

• Wijzigingen en afwijkingen direct digitaal vastleggen 

•  Geen handmatige ritlijsten meer nodig  

 

 

• Rapportage tool 

•   Inzicht in doorlooptijden, performance, # 

Logistieke impact voor de LDV 
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Planning 

Administratie 

Uitvoering 



Werken met HubWays 

• Meegeven Sales orders, specifieke afleverlocatie en tijden 

•  Aanvoerlogistiek in eigen hand 

 

 

• T&T op sales order niveau 

•  Koppeling ETO - EAB - KarID – SalesOrder: ketenbreed volgen 

• Statusberichten via mobiele app 

•  Binnenmelden via app 

• Wijzigingen en afwijkingen direct digitaal vastleggen 

•  Minder telefoontjes naar LDV of kweker 

•  Real time zicht in afwijkingen en wijzigingen 

• Eerder op de hoogte van volume, tijd en locaties 

•  Werkaanbod plannen, auto’s eerder volplannen 

•  Meer maatwerk dienstverlening (aflevertijd) 

 

 

• Rapportage tool 

•   Inzicht in doorlooptijden, performance, # 

•  Op basis van cijfers, onderhandeling met relaties 

 

Koper 
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Planning 

Administratie 

Uitvoering 



Berichtenverkeer HubWays 
Vanuit apps en eigen systemen 
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ETO-
pakbon 

EPB 
Vooraan- 
kondiging 

ETO 
Transport 
opdracht 

ELS 
Status 

ELS 
Status 



EPB vooraankondiging 
Planningsfase 
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Vooraankondiging 
• Eerder in de tijd de LDV op 

de hoogte stellen 
• Handelaar stuurt informatie 

naar HubWays 
 

Planning 

EPB
Voor-

aankondiging



ETO: Transportopdracht 
Planningsfase 

15 

Transportopdracht  
• Transportopdracht als basis 

voor fysiek transport 
• Tracken en tracen op sales 

order ID van handelaar 
• Retourtransport 

 

Planning 

ETO-order



ETO pakbon 
Uitvoeringsfase 
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ETO pakbon 
• Koppelen van ETO aan EAB 

en/of KarID 
 

Uitvoering 

ETO-pakbon

+ + 



ELS: Status 
Uitvoeringsfase 
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Monitoring (T&T) 
• Statussen 
• Inzicht in huidige status en 

geschiedenis van route 
 

Afwijkingen/wijzigingen 
• Afwijking in aantal, tijd, schade 
• Wijzigingen gedurende route 

Uitvoering 

ELS

• Aangemeld 
• Geaccepteerd 
• Afgewezen 
• Geblokkeerd 
• Gereedgemeld 
• Afgeleverd 
• Hub in 
• Hub uit 
• Afgemeld  



Standaard rapportages 

•  Betrouwbaarheidsrapportage (hoe vaak rijdt transporteur op tijd?) 

•  Gemiddelde doorlooptijden product (van pick-up tot delivery)  

•  Transportoverzichten (lijst transporten tbv bijv: factuurcontrole) 

•  Bezettingsgraadanalyse (aantal transporten, beladingsgraad %)  

 



Uitrol HubWays 

WIE IS DE KLANT? 

WEET DE KLANT WAT HIJ WIL? 

WIE GAAT HET BETALEN? 

 

Kortom: 

Wie loopt het risico bij deze investering? 

Perspectief softwareleverancier 
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Basisprocessen HubWays 
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Voordelen handelaar: 
- Betere opdrachtverlening LDV 
- Inzicht status van inkooporder 
- Efficienter intern log. Proces 
- Tijdige alert  op exportritten 

Voordelen vervoerder: 
- Eerder zicht op volumes en ritten 
- Proactief benaderen van kwekers 
- Minder inkloppen van orders 
- Efficiëntere inzet van middelen 

Voordelen Kweker: 
- Geen operationele voordelen 
- Meer inzicht in  prestaties 
- Beter service aan de klant 



Filosofie launching networks 
Geen behoefte aan HubWays, wel aan logistieke verbeteringen 

HDR 

KWR 

LDV 

Business partners moeten elkaar 
overtuigen van de noodzaak of 

meerwaarde of samen de meerwaarde 
creereren 

KWR KWR KWR KWR 

Strategie: start bij ketenpartijen die voor 
zichzelf voordeel ziet en zijn ketenpartners 

wil meenemen in het proces 



Per Launching network 

Ketenpartij heeft initiatief 

• Doelstelling van ketenpartij is 
verbeteren van eigen ketenproces 

• Middel is aansluiten van alle 
ketenpartners 

• Ketenpartij zal moeten prikkelen of 
afdwingen 
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HubWays faciliteert 

• Doelstelling is stroomlijnen van het 
transitieproces 

• Middel is het organiseren van 
sessies, uitvoeren van pilots 

• HubWays ontzorgt de ketenpartij  

 

Gemeenschappelijk belang:  
snel naar een groot volume, 

dus het ontwikkelen van het netwerk 

Strategie: 
Prikkelen van ketenpartijen om bij te 

dragen aan netwerk ontwikkeling 



Planning 

April Mei Juni Juli Dec Nov Okt Sept Aug 

creativity design 

experiments materials try-outs campagne 

intake pilotplan 

Softwarelev. Ontwikkeling/test ketentest 

pilots Voorber. 

Jan 

Mental shift 

Pilots 



Samenwerken software leveranciers 

Inhoud: 

• Implementatie en ondersteunen van berichtenverkeer 

• Functionele aanpassing en verwerking van berichten in software-systemen 

 

Timing is everything:  

• Voorbereiden van pilots 

• Inplannen van activiteiten en testen 

• Beschikbaar voor pilot 

 

Scope: 

• Wat nu en wat later? 

 

Business case: 

• Financiële randvoorwaarden & beperkingen 
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Vervolgstappen 

Sessies met geïnteresseerde software leveranciers  
 

1. Scope, mogelijkheden en randvoorwaarden 

2. Keuze van pilots deelnemers 

3. Technische sessies ism Florecom 

4. Functionele sessies samen met gebruikers 

5. Test-perioden 
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Coördinatie en samenwerking in sierteelttransport. 

Samenwerken: 
Wie is er niet groot mee geworden? 


