Buck Consultants International
Duurzaam transport via de transportbesparingsladder
Korte beschrijving verschillende tools
De Digiscan bevat 25 maatregelen die uw transportoperatie efficiënter kunnen
maken. U kunt met de digiscan eenvoudig de voor u relevante maatregelen
bestuderen en de kostenbesparing via een rekenmodel berekenen.

De Quickscan Transportbesparing geeft snel inzicht in de mogelijkheden om
via transportpreventie, modal shift of transportefficiency transport en kosten te
besparen.
De Spiegeltoets is een interactieve vragenlijst en geldt als input voor een
bedrijfsbrede discussie over de transportproblemen en transportoplossingen.
De SPIN Toolbox geeft inzicht in de mogelijkheden van modal shift.
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Milieuvriendelijk transport (wijziging in modal split)
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De Modality Run is een concreet stappenplan waarmee u als bedrijf aan de slag
kunt gaan om de mogelijkheden van alternatieve modaliteiten te verkennen.
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Het Flownet model dat de uitwisseling van zendingen modelleert, leidt tot zeer
goede inzichten in de samenwerkingspotentie.

Voorkom transport (transportpreventie)

Slim en efficiënt transport over de weg
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De Ketenscan geeft u inzicht in de mogelijkheden om samen met uw
leveranciers en afnemers te werken aan transportbesparing.
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De Excellente Logistiek Scan helpt u op weg naar excellente, slimme en
hoogwaardig efficiënte logistiek. U demarreert en uw concurrenten blijven achter.

Figuur 1 Transportbesparingsladder (Bron: Buck Consultants International, 2004)
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Bundelen doe je zo is een praktische handleiding die inzicht geeft in de
logistieke samenwerkingsmogelijkheden met andere bedrijven.

In onderstaande figuur wordt de samenhang tussen transportpreventie,
aanpassing van de modal split en transportefficiëntie vanuit maatschappelijk
oogpunt en bedrijfsoptiek verduidelijkt:

Tools voor transportbesparing
Bent u voornemens om transport te besparen? Dan zijn er verschillende
hulpmiddelen beschikbaar die u bij de prioritering en besluitvorming hieromtrent
kunnen ondersteunen.
Deze tools zijn:
Transportpreventie

Modal Split

Transportefficiëntie

Digiscan*
Bundelen doe je zo
Excellente logistiek scan
Ketenscan
Flownet Model
Modality Run
Quickscan Transportbesparing
Spiegeltoets
SPIN Toolbox
= geschikt
= niet geschikt
* Product ontwikkeld door derden of in samenwerking met derden
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Korte beschrijving verschillende tools
De Digiscan bevat 25 maatregelen die uw transportoperatie efficiënter kunnen
maken. U kunt met de digiscan eenvoudig de voor u relevante maatregelen
bestuderen en de kostenbesparing via een rekenmodel berekenen.
Bundelen doe je zo is een praktische handleiding die inzicht geeft in de
logistieke samenwerkingsmogelijkheden met andere bedrijven.
De Excellente Logistiek Scan helpt u op weg naar excellente, slimme en
hoogwaardig efficiënte logistiek. U demarreert en uw concurrenten blijven achter.
De Ketenscan geeft u inzicht in de mogelijkheden om samen met uw
leveranciers en afnemers te werken aan transportbesparing.

Buck Consultants International onderzoekt, adviseert, implementeert en voert
projectmanagement uit op het gebied van transport, infrastructuur, vastgoed,
locatiekeuze en logistieke ketens. Daarbij gaat het om strategische projecten én
operationele adviezen zowel voor overheden, als voor bedrijven.
Naast het uitvoeren van veelomvattende transportoptimalisatieprojecten bij
verladers en logistiek dienstverleners werken wij ook in kleinere projecten
specifiek gericht op een herziening van de modal split, efficiency in het
wegtransport en het reduceren van transportnood.
Bedrijven zoals Avebe, BP, Cargill, Ewals, Fuiji Foto Film, Kühne & Nagel, Lever,
Nike, Penske Logistics, SCA, Sony, Zeeman, zijn u hierin al voorgegaan.

Het Flownet model dat de uitwisseling van zendingen modelleert, leidt tot zeer
goede inzichten in de samenwerkingspotentie.
De Modality Run is een concreet stappenplan waarmee u als bedrijf aan de slag
kunt gaan om de mogelijkheden van alternatieve modaliteiten te verkennen.
De Quickscan Transportbesparing geeft snel inzicht in de mogelijkheden om
via transportpreventie, modal shift of transportefficiency transport en kosten te
besparen.

Wilt u ook met behulp van de genoemde tools de optimale transportcombinatie
voor uw bedrijf vinden?
Neemt u dan contact op met Buck Consultants International voor meer informatie,
een brochure of een demonstratie van een of meer tools. Wij komen graag
vrijblijvend bij u langs.

De Spiegeltoets is een interactieve vragenlijst en geldt als input voor een
bedrijfsbrede discussie over de transportproblemen en transportoplossingen.
De SPIN Toolbox geeft inzicht in de mogelijkheden van modal shift.
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