
Digitalisatie van de last mile
“Hoe zit dat bij jullie?”



Transsmart
§ Opgericht in 2008 
§ In 2017 uitgegroeid tot 27 FTE 
§ Met een jaarlijkse groei van 30%
§ Gepassioneerde experts in IT en logistiek
§ 15% van Nederlandse & Belgische pakketzendingen loopt via Transsmart



Wat doet Transsmart?
§ Logistieke processen optimaliseren met slimme 

verzendsoftware:

“Wij maken het u en uw klanten graag gemakkelijk. Dit doen we 
door met onze ’out of the box’ verzendsoftware, uw gehele 
logistieke proces van aankoop tot en met aflevering sneller, 
inzichtelijker, flexibeler én goedkoper te maken.”



Wat doet Transsmart?



Disruptive

ChangeIT

Omnichannel

Checkout

Conversie

Sense of urgency

Personalisatie

Transport

Tracking & Tracing

Customer Journey

Amazon Ebay Ali Express

Supply Chain Same Day

Ecommerce

Brand Experience

Keuze

Klant

Lexicon van logistiek manager

Last mile



Hier gaan we het over hebben:

1. Achtergrond en ontwikkelingen last mile

2. Last mile vragen

3. Maak van je last mile een verkoopkans

The last mile….
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Waar begint de last mile?

https://www.youtube.com/watch?v=NLcFBPZGWD8
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Consumentengedrag vraagt om directe 
verandering (denk bijvoorbeeld aan leveringen van ijsjes, 
opblaasbadjes, etc. bij plotseling mooi weer)

Veranderende Social Media, extra uitdaging:

Wie het niet heeft overleefd:

Wie goed heeft ingespeeld op veranderingen:

Wereldwijde concurrentie, extra uitdaging:

De wereld verandert snel. Zorg dat u 
bijblijft!



De uitdagingen voor u als organisatie

Interne uitdagingen
§ Meer orders & lagere orderwaarde vragen 

om meer flexibiliteit
§ Geografische spreiding leveringen (van 

lokaal naar nationaal, naar globaal)
§ Toename van aantal betrokken vervoerders
§ Verandering van macht binnen de 

organisatie: e-commerce manager, IT-
manager, logistiek manager

Externe uitdagingen
§ E-commerce ontwikkelt snel
§ Van traditionele verkoop naar online 

conversie
§ De klant bepaalt (pull strategie)
§ ‘Customer journey’ steeds belangrijk
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Vraagstukken groothandels 2017



Single Channel Multi Channel Cross Channel Omni Channel

Veranderingen in de supply chain

§ Verschuiving van Single Channel naar Omni-Channel
§ Verschuiving van Nationale naar Globale distributie (cross border)
§ Verschuiving van centrale voorraad naar hybride voorraad (ship from store)
§ Verschuiving van Push naar Pull



Export data
- reason of export (roe)
- country of origin
- HS code`

Transport management 
systeem

De klant staat centraal in de 
omni-channel



De klant bepaaltDe klant bepaalt

§ Waar het pakket wordt afgeleverd: thuis, op het werk, afhaallocatie, etc.
§ Door wie wordt het pakket afgeleverd
§ Wanneer wordt het pakket afgeleverd
§ Wat zijn de kosten van de levering (verschil in kosten per vervoerder of snelheid van levering)
§ Of de levering tussentijds nog aangepast kan worden (nadat de order geplaatst is)



Last mile vraagstekens

§ Wie bepaalt hoe de last mile eruit ziet?
§ Heb ik de juiste systemen?
§ Wat is praktisch haalbaar?
§ Heb ik de juiste partners?
§ Informatie en communicatie in de keten?
§ Veranderingen onderweg?



Inkoop

Financieel

Van ‘being digital’ naar ‘doing digital’

§ Master data: shit in = shit out, zorg voor goede data
§ Keten regie: vraagt om goede samenwerking
§ Informatie delen: real time data exchange
§ Security: wetgeving vs. gezond verstand
§ Flexibiliteit: juiste inzet van IT-applicaties op het juiste moment



Verkoopkans 1: de klant kiest gemak

Bijvoorbeeld:

Werkt je klant 40 uur in de 
week? Dan is de kans groot 
dat de klant het pakket op het 
werk wenst te ontvangen of 
dat het pakket op een 
afhaalpunt geleverd wordt op 
de route van werk naar huis. 
Wel zo gemakkelijk!

Zorg dat u de klant deze 
opties biedt. Dit is een extra 
verkoopkans voor u!

Biedt u de opties niet? Dan 
bestaat de kans dat de klant 
alsnog de order afbreekt.



Transport management 
systeem

Verkoopkans 2: de klant kiest 
flexibiliteit

Bijvoorbeeld:

Niet iedere klant kan een pakketje op het werk ontvangen. En niet iedere klant heeft een afhaalpunt in de buurt óf de afhaalpunten zijn niet geopend op het moment de klant tijd 
heeft om het pakket af te halen. Een flexibelere optie is dan bijvoorbeeld een kluisje. Deze klant krijgt een code toegestuurd op zijn/haar telefoon of e-mailadres, waarmee het 
kluisje geopend kan worden.

Toekomstbeeld: ParcelHome, 24/7 smart delivery box. Bezorging aan huis zónder dat de klant daadwerkelijk thuis hoeft te zijn, door middel van een persoonlijk ‘kluisje’.



Verkoopkans 3: premium delivery

De eisen die klanten stellen aan het afleveren worden steeds hoger. Als mensen iets bij Wehkamp of Coolblue bestellen kunnen zij 
kiezen uit vele bezorgopties: dag- en tijdstip van bezorging, bezorgen op het werk of bij de buren, afhalen bij een pick-up-point, etc. 
Ook in B2B verwachten klanten dit ook steeds meer van hun toeleveranciers. Denk hierbij aan de volgende mogelijkheden:

• Zaterdag- en zondag leveringen

• Same day delivery

• Cross border

• Tijdslot leveringen

• Etc.

De speciale bezorgopties worden zelfs tegen een meerprijs aan de klant ‘verkocht’.



Transport management 
systeem

Verkoopkans 4: personalisatie

Ook op het gebied van de communicatie en transparantie stellen klanten hogere eisen. Via track&trace willen zij inzicht hebben in de status van de zending en notificaties 
ontvangen via e-mail of sms.
Voor veel bedrijven is het omgaan met bovenstaande problematiek een fikse uitdaging. In de praktijk versturen veel organisaties nog geen track&trace informatie. Daarnaast 
beschikken veel organisaties nog niet over een koppeling met de statusfeedback van hun vervoerders. Het verkrijgen- en doorgeven van deze actuele informatie is essentieel om 
de verwachtingen bij de klant waar te kunnen maken.



Export data
- reason of export (roe)
- country of origin
- HS code`

Transport management 
systeem

Voorbeeld: personalisatie

https://vimeo.com/122101052


Verkoopkans 6: find your customer

Het persoonlijke aspect wordt steeds 
belangrijker: u verzend geen 
pakketten naar adressen, maar naar 
personen. De persoonlijke aanpak 
zorgt voor een hogere 
klanttevredenheid.

Er bestaan zelfs vervoerders die 
pakketten op iedere gewenste locatie 
afleveren: ook wanneer uw klant zit te 
picknicken in het park!

Wellicht is dit voor nu nog een stap te 
ver, maar het is een service om in de 
toekomst rekening mee te houden.



Inkoop

Financieel

Verkoopkans 7: find your customer
De boodschappen ophalen bij een pick-up point of thuis laten bezorgen. Het gebeurt nog niet zo heel lang op grote schaal en toch is er alweer wat 
nieuws in aantocht: de boodschappen in de auto laten bezorgen, waar de klant het maar wil!



Inkoop

Financieel

Transport management 
systeem

Verkoopkans 8: humor

Ook humor is een verkoopkans. Dat 
bewijst CoolBlue maar al te goed.

De informele en humoristische 
manier van communicatie met de 
klant zorgt bij CoolBlue voor een 
hoge klanttevredenheid. En tevreden 
klanten blijven vaak loyaal!

De pakketvertrager van CoolBlue
werd geintroduceerd rond 1 april. Een 
leuke manier om in te spelen op de 
ongeduldige klanten van 
tegenwoordig: pakketten kunnen niet 
snel genoeg geleverd worden!



Conclusie: de last mile is de 
‘battleground’ van de toekomst

Benut verkoopkansen & voldoe aan de verwachting van uw klant:

§ Zorg voor een goede ‘customer journey’: track&trace en status updates
§ Biedt uw klanten meerdere bezorgopties
§ Verleen optimale service en diensten (ook in de check-out)
§ Wees persoonlijk: verstuur naar personen, niet naar adressen



Vragen of meer informatie?

Neem gerust contact met mij op:

Jorden.vandenbeuken@transsmart.com
+31 (0)88-126 0325


