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A.G. van Geffen Transport werkt met  chauffeursapp App2track

 ‘Timing is cruciaal’ 
oploopt, omdat de chauffeur bijvoorbeeld 
in de file staat, zijn alle partijen direct 
automatisch op de hoogte. 

Als een vrachtbrief
Volgens De Leeuw is de app heel 

gebruikersvriendelijk: “Het werkt als een 
vrachtbrief. Onze chauffeurs selecteren 
de wagen waarmee ze gaan rijden, de 
rit en zien vervolgens hoeveel pallets en 
trolleys er bij het distributiecentrum geladen 
moeten worden, bij welk dock en hoe laat. 
Na het laden activeren ze de rit en vanaf 
dat moment wordt het voertuig realtime 
gevolgd.”  
Zowel het transportbedrijf, de verlader 
als de winkels kunnen alle voertuigen live 
volgen op een speciaal daarvoor ingericht 
dashboard. De winkels zien op een 
arrivaldisplay de verwachte aankomsttijd 
van de aankomende vracht. Als de 
chauffeur er bijna is, kunnen ze alles in 

A.G. Van Geffen Transport maakt sinds 
2017 gebruik van App2Track. “Eén 

van onze opdrachtgevers werkt al sinds het 
begin met de app en een andere volgde snel 

gereedheid brengen voor het uitladen, 
zodat de rit weer snel vervolgd kan 
worden. 

Pick-uppoint  
A.G. Van Geffen Transport vervoert 

onder andere pick-uppoint-bestellingen 
voor supermarkten. De eindklant bestelt 
boodschappen via internet die, verpakt 
in kratten, worden geladen bij het EFC 
en afgeleverd bij het pick-uppoint. Hier 
kan de bestelling vervolgens worden 
opgehaald. “Voor deze leveringen is timing 
cruciaal”, zegt de Leeuw. “Wanneer jij jouw 
boodschappen tussen negen uur en half 
tien kunt ophalen, moet de bestelling er wel 
zijn. Dankzij App2Track kan de klant direct 
op de hoogte gebracht als de chauffeur 
vertraging oploopt.” 

Besparing
App2Track maakt het gebruik van 

een boordcomputer overbodig, wat met 
name handig is voor charters die er geen 
hebben. Maar de app kan ook geïnstalleerd 
worden op de boordcomputer, wat 
voor A.G. van Geffen Transport juist een 
voordeel is. “In onze nieuwe vrachtwagens 
draait de app op de boordcomputer, 
wat een smartphone overbodig 
maakt. Hiermee besparen we op de 
aanschafkosten van een toestel én mobiele 
abonnementskosten. Bij iedere nieuwe 
truck die we in gebruik nemen, hebben we 
de smartphone niet meer nodig.”

Procesverbeteringen 
Alle gereden ritten krijgen in App2Track 

een score. Deze score is gebaseerd op een 
aantal factoren, zoals of het gps-signaal 
goed was, de rit tijdig is geactiveerd en 
of de chauffeur op tijd bij het filiaal is 
aangekomen.  
De Leeuw licht toe: “Elke week ontvang ik 
per mail een overzicht met de scores van 
de afgelopen week en heb ik contact met 
de supportafdeling van App2Track als de 
scores uitwijzen dat hulp nodig is. Deze 

A.G. van Geffen Transport rijdt voor drie grote Nederlands 
supermarktketens, waarvan er twee werken met App2Track, een 
oplossing die voorziet in realtime informatie over leveringen. Het 

bedrijf is enthousiast en logistiek engineer Adriaan de Leeuw 
vertelt over zijn ervaringen vanuit de vervoerderskant.  

rapportage is erg nuttig voor het stimuleren 
en motiveren van onze chauffeurs. Samen 
overleggen we waar verbeteringen in het 
proces mogelijk zijn en ze kijken ook naar 
elkaar. We hebben als doel gesteld dat onze 
chauffeurs een score 95 procent behalen, 
waarmee we kunnen aantonen dat onze 
leveringen van goede kwaliteit zijn.” 
Een groot voordeel van het gebruik van 
App2Track vindt de Leeuw dat inzichtelijk 
is welke pallets en trolleys mee terug zijn 
gekomen. “Per rit geven chauffeurs in wat 
ze laden, lossen en mee retour nemen naar 
het dc. Op basis hiervan weet de andere 
chauffeur die daarna op de auto rijdt hoe 
lang hij ongeveer bezig is met lossen, 
voordat hij kan beginnen met het laden en 
rijden van een nieuwe rit. Dat gaat niet met 
een boordcomputer.”  
De Leeuw is tevreden over App2Track. “De 
implementatie en draagvlak creëren bij de 
chauffeurs heeft wat tijd gekost, maar de 
oplossing helpt ons het distributieproces te 
verbeteren en de onze kwaliteit en service te 
blijven waarborgen.” 

ICT

heeft. Modernisering door automatisering blijft 
belangrijk.”  
App2Track werd vier jaar geleden ontwikkeld 
door Optimizers Group. “We hadden al 
verschillende oplossingen in ons portfolio om 
het order-to-deliveryproces te optimaliseren 
en zijn met App2Track ingesprongen op 
een behoefte die we zagen bij verladers”, 
aldus Ben Dijkstra, directeur bij App2Track. 
De oplossing maakt leveringen realtime 
inzichtelijk in de control towers van diverse 
aanbieders. Als de levering vertraging 

1.  App2Track kan op zowel een smartphone als een 
boordcomputer worden geïnstalleerd.

2.  Adriaan de Leeuw; “De rapportage is erg nuttig 
voor het stimuleren en motiveren van onze 
chauffeurs.”

1

2

daarna.”, vertelt Adriaan de Leeuw. “Onze 
chauffeurs waren eerst nogal huiverig voor 
de ‘zoveelste’ mobiele oplossing, maar ze 
zien nu in dat het gebruik juist veel voordelen 

A.G. Van Geffen Transport 
A.G. van Geffen Transportbedrijf 
blaast dit jaar 87 kaarsjes uit en is 
altijd eigendom geweest van de 

familie Van Geffen. De organisatie, 
gevestigd in Hedel, is met een 

wagenpark van veertig trekkende 
eenheden en 65 chauffeurs 

gespecialiseerd in fijnmazige 
distributie voor supermarkten en 

retail. Het transportbedrijf is een van 
de oudste huisvervoerders van Lidl, 
rijdt voor Albert Heijn en sinds twee 
jaar ook voor Jumbo Supermarkten. 
Dat duurzaamheid belangrijk is voor 

Van Geffen blijkt uit het feit dat 
ze inmiddels zeven trucks op lng 

hebben rijden.
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App2Track 
App2Track, een chauffeursapp 

voor transport en home delivery, 
werd vier jaar geleden ontwikkeld 
door Optimizers Group. Verladers, 
transporteurs en filialen hebben 

met deze oplossing realtime 
inzichtelijk waar een levering is 
en hoe laat de goederen op de 

eindbestemming arriveren. De app, 
beschikbaar voor iOS en Android, 

wordt inmiddels gebruikt door meer 
dan zevenhonderd vervoerders en 
20.000 chauffeurs in de Benelux, 
van vrachtwagenchauffeurs en 

pakketbezorgers tot fietskoeriers. 


