
“Ik ben zowel arbeidsjurist als be-
drijfsarts. Voor DSV in Amsterdam 
ben ik sinds juli 2011 werkzaam 
als bedrijfsarts. Behalve voor DSV 
werk ik natuurlijk ook voor andere 
bedrijven, meestal bij het bedrijf 
in huis. Dat doe ik ook het liefst, 
want je krijgt zo een goed beeld 
van de werkomstandigheden. 
Bovendien leren de medewerkers 
je kennen. Dat maakt het gemak-
kelijker om eens wat te vragen 
aan de bedrijfsarts, ook als er 
nog helemaal geen sprake is van 
ziek zijn of verzuim. Medewer-
kers van DSV kunnen zelf een 
afspraak maken als ze vragen 
hebben over hun gezondheid in 
relatie tot hun werk, dat gebeurt 
regelmatig. Daarnaast zien de 
medewerkers mij als ze gekeurd 
zijn voor bijvoorbeeld werken met 
ademlucht apparatuur. Vanzelf-
sprekend zie ik ook de DSV’ers 
die uitgevallen zijn met medische 
redenen. Verzuimredenen die ik 
bij DSV tegenkom, hebben vooral 
te maken met klachten aan het 
‘bewegingsapparaat’. Denk daarbij 
aan rugklachten, knie- en enkel-
klachten. Relatief kom ik weinig 
psychische klachten tegen. Dat is 
te vergelijken met andere bedrij-

ERNST HARDERWIJK (51), 
BEDRIJFSARTS VOOR DSV 
SOLUTIONS AMSTERDAM

ven in de logistiek. Bedrijven als DSV 
gaan pro-actief met verzuim om. 
Samen met de medewerker die zich 
ziek meldt, bespreken ze wat wel 
en niet gaat in het werk. In eerste 
instantie heb je daar geen dokter 
voor nodig: mensen kunnen prima 
aangeven wat ze niet meer of juist 
nog wel kunnen. Leidinggevenden en 
medewerkers hebben het beste zicht 
op hoe het werk daarop aangepast 
kan worden. Pas als het verzuim lan-
ger duurt of als bedrijf en werknemer 
er niet uit komen, is het verstandig 
er een bedrijfsarts bij te halen. Zelf 
vind ik het bij verzuimbegeleiding 
belangrijk dat er oog is voor de lange 
termijn. Als ik bij DSV aan het werk 
ben, valt me op dat leidinggevenden 
en medewerkers maar ook collega’s 
onderling heel plezierig met elkaar 
omgaan. Ik zie relatief weinig mensen 
die negatief zijn over het bedrijf of 
over hun collega’s. Voor mij is het 
heel plezierig werken binnen DSV. 
Daarnaast zijn er interessante techni-
sche ontwikkelingen in de opslag van 
goederen, die ook invloed hebben op 
de manier waarop er door medewer-
kers gewerkt kan worden. Ik vind het 
een uitdaging om op dat gebied mee 
te helpen aan het vinden van oplos-
singen.” ■
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Rien van den Heuvel, managing director 
DSV Solutions Benelux, was een van de 
opdrachtgevers voor het onderzoek. Rien: 
“Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht 
van de drie divisies Road, Air&Sea en 

In januari heeft DSV onderzoek laten doen naar de naamsbekendheid van 

het bedrijf onder MKB-bedrijven in Nederland. Marktonderzoeksbureau 

Right nam in totaal 384 telefonische interviews af onder bedrijven van 

10 tot 200 medewerkers. Resultaat: in vergelijking met concurrenten 

is de  naamsbekendheid van DSV relatief laag. Het meest bekend is DSV 

in het zuiden van het land. Als mensen DSV kennen, is dat vooral van 

wegtransport.  Mensen die DSV kennen, denken bij de naam vooral aan 

‘wereldwijd’, ‘betrouwbaar’, ‘klantvriendelijk’ en ‘biedt kwaliteit’. 

Solutions. We wilden allemaal heel graag 
weten waar we staan qua naamsbekend-
heid. Op basis van de resultaten kunnen 
we de juiste keuzes gaan maken. Wat me 
het meest opviel in de resultaten? Nou, 

dat onze algemene naamsbekendheid met 
49% een stuk lager ligt dan die van veel 
concurrenten. Dat is iets waar we keihard 
aan moeten gaan werken. De naamsbe-
kendheid van DHL en UPS is bijna 100%, 
daar steekt onze 49% wat schril bij af. 
Bij de grotere bedrijven, met meer dan 
200 werknemers, is onze naamsbekend-
heid overigens heel behoorlijk, namelijk 
79%. Maar bij de kleinere bedrijven valt 
nog veel te winnen.  Een tweede punt dat 
opvalt, is dat de verschillen tussen regio’s 
groot zijn. Met name boven de rivie-
ren kunnen we onze zichtbaarheid nog 
vergroten.“

Imago van DSV
Los van de naamsbekendheid, vroegen 
de onderzoekers van Right ook naar 
het imago, het beeld, dat bedrijven van 
DSV hebben. Rien: “Ja, we wilden vooral 
ook weten ‘hoe’ mensen ons kennen. De 
meeste mensen die ons kennen, ken-
nen ons van wegtransport (82%). 33% 
kent ons van luchttransport, 33% van 
zeevracht en 25% van opslag. Belangrijk 
in het beeld is ook welke eigenschappen 
en kwaliteiten bedrijven ons toedichten. 
Bedrijven zien DSV als betrouwbaar, 
klantvriendelijk, netjes, goede service en 
kwaliteit biedend. Eerlijk is eerlijk, er zijn 
ook minder positieve zaken in ons imago. 
Bedrijven zien ons ook als groot en log, 
een enkeling geeft aan slechte ervaringen 
met DSV te hebben. “

De keuze van uitbesteders beïnvloeden
De naamsbekendheid vergroten, het 
imago verbeteren, er lijkt genoeg werk 

aan de winkel voor het merk DSV. Rien 
van den Heuvel beaamt dat volmondig. 
Rien: “Dat is het goede van onderzoek, 
we hebben nu een prikkel om zaken 
voortvarend aan te pakken. We gaan zor-
gen dat de markt ons beter leert kennen, 
als een Europese speler van formaat, die 
een totaalpakket diensten levert voor een 
marktconforme prijs. Heel concreet gaan 
we ook zorgen dat bedrijven ons beter op 
internet kunnen vinden; 48%  van de be-
drijven blijkt internet te gebruiken bij het 
zoeken naar nieuwe logistieke aanbieders.  
Onze zichtbare aanwezigheid op inter-
net is dus zeer belangrijk. Heel belangrijk 
vind ik dat we allemaal beseffen dat we 
op ieder niveau in de organisatie invloed 
uitoefenen op de keuze van verladers om 
klant te worden danwel klant te blijven.  
In onze markt draait het vooral om prijs 
en betrouwbaarheid. Wil je nieuwe klan-
ten binnenhalen, dan moet je een scherpe 
prijs neerzetten. Onze medewerkers in 
het warehouse en op de trucks kunnen 
die prijs maar voor een klein deel beïn-
vloeden. Waar ze wél invloed op hebben 
is, op de andere factoren; betrouwbaar 
zijn, kwaliteit leveren, je aan je afspraken 
houden en service leveren. Besef dat het 
in ieder contact met of voor de klant, of 
het nu gaat om orderpicken, afleveren of 
ophalen, gaat om de indruk die je maakt. 
Iedereen kan bewust bezig zijn om te 
zorgen dat we als DSV een goede indruk 
maken. Je werkplek schoon houden, je 
eigen collega’s goed te woord staan. 
Iedereen bepaalt iedere werkdag zelf hoe 
klanten ons leren kennen!”  ■

‘Markt moet DSV nog beter leren kennen’ 

 Factor om te blijven 
bij huidige leverancier 
(51%)

Factor om te kiezen 
voor een nieuwe leve-
rancier (49%)

1 Prijs 48% 66% 

2 Betrouwbaarheid 38% 42% 

3 Kwaliteit 23% 28% 

4 Transittijden 12% 16% 

5 Service 11% 11% 



14 – ON TRACK  Maart 2012  ON TRACK  Maart 2012 – 15

DSV Jubilarissen tweede kwartaal 2012 
Werknemer Vestiging Aantal

dienstjaren
Dag jubileum

Brenda Kessels DSV Solutions Venlo 12,5 01-04-2012

John Dollart DSV Solutions Amsterdam 12,5 01-04-2012

Leon Janssen DSV Solutions SSC 12,5 11-04-2012

Hans van de Laar DSV Road Venlo 12,5 18-04-2012

Joyce Setten-Roos DSV Road Waddinxveen 12,5 28-04-2012

Susanne Engels DSV Solutions Venray 12,5 01-05-2012

Fabian van der Linden DSV Solutions 's-Heerenberg 12,5 01-05-2012

Frank Hoebee DSV Solutions 's-Heerenberg 12,5 01-05-2012

Jan Janssen DSV Road Venlo 12,5 15-05-2012

Gerry Vermeeren-Linskens DSV Solutions Venlo 12,5 15-05-2012

Vincent van Rijt DSV Road Holding 12,5 16-05-2012

Petra Breugelmans DSV Solutions Moerdijk 12,5 22-05-2012

Jacky Hendriks DSV Solutions Venray 25 25-05-2012

Ine Gordebeke-Mientjes DSV Solutions Venlo 12,5 01-06-2012

Wendy Schut-Schut DSV Solutions 's-Heerenberg 12,5 01-06-2012

Camille de Vlimmeren-Ceuster DSV Solutions Moerdijk 12,5 01-06-2012

Jos van Hees DSV Solutions Moerdijk 12,5 14-06-2012

Peter Buckens DSV Solutions Moerdijk 25 25-06-2012

EDWIN SAGT (40) GING WEER AAN HET WERK, NADAT HIJ 
DOOR EEN BEDRIJFSONGEVAL EEN TIJD UIT DE RUNNING WAS.
Edwin: “Ik ben sinds juli 2001 in vaste 
dienst bij DSV, daarvoor werkte ik al 
een aantal jaren als uitzendkracht. Op 
dit moment ben ik bij DSV Solutions 
Moerdijk als teamleader warehouse 
verantwoordelijk voor een aantal 
klanten op de lokatie Orionweg. Eind 
juli 2011 ben ik aangereden door 
een heftruck. Ik stond te bellen met 
mijn leidinggevende en werd op 
dat moment aangereden door een 
heftruck. Ik ben van mening dat zulke 
incidenten niet voorkomen kunnen 
worden maar dat we met zijn allen 
gewoon op moeten blijven letten. 
Het toont maar weer eens aan hoe 
belangrijk het is om altijd op veilig-
heid te letten. Een ongeluk zit immers 
in een klein hoekje. In dit geval pakte 
het slecht uit. Mijn rechtervoet is bij 
de aanrijding opengeklapt. Er is een 
middenvoetsbeentje gebroken en 
ook was mijn grote teen uit de kom. 
Gelukkig is hier de organisatie van 
Bedrijfshulpverlening (BHV) goed op 
orde. Op het moment van het ongeval 
was een collega ploegleider BHV, 
(Elfred Carriere), snel ter plaatse. 
Ook werd er snel een ambulance 
gebeld. Tijdens het wachten op die 
ambulance had ik een goed gevoel bij 
de manier waarop Elfred me hielp. Ik 
wist dat het allemaal snel geregeld 
zou worden. Inmiddels ben ik drie 
keer geopereerd. Voor mij was het 
echt een moeilijke periode. Ik ben 
iemand die eigenlijk niet zo goed stil 
kan zitten en die het liefst altijd aan 

verbinding kon maken met ons systeem. 
Zo bleef ik toch betrokken bij het werk. 
Momenteel ben ik nog steeds bezig met 
mijn herstel maar het doet me goed dat 
ik ondertussen ook weer lekker aan het 
werk ben.” ■

DSV Solutions Nederland wil door middel 
van Levensfase Bewust Personeelsbeleid 
inspelen op toekomstige ontwikkelingen. 
Door de uitstroom van de babyboomers 
komen er minder mensen op de ar-
beidsmarkt. Mensen zullen langer door 
moeten werken. Ook komt er een nieuwe 
generatie op de arbeidsmarkt met andere 
wensen en verwachtingen. Samen met 
de vakbonden heeft DSV een werkgroep 
geformeerd die met ideeën moet komen 
over een meer levensfase bewust perso-
neelsbeleid. Inmiddels is in Moerdijk een 
pilot uitgevoerd met flexibele werktijden. 
Uitgangspunt is dat medewerkers door 

Pilot flexibele werktijden

COR ontwikkelt zich tot serieuze gesprekspartner

meer flexibiliteit in hun werktijden een 
betere balans tussen werk en privé vin-
den. Uitgangspunt is uiteraard ook dat dit 
niet ten koste mag gaan van de service en 
kwaliteit richting klanten.
In totaal hebben aan de pilot 43 mede-
werkers deelgenomen, vooral mensen die 
hadden aangegeven dat ze graag iets aan 
hun werktijden zouden veranderen. De 
meesten van hen werken op kantoor. In 
de pilot hebben zij in aangepaste roosters 
gewerkt, de meesten in een flexrooster. 
Hierbij kunnen ze tussen twee ‘grenstij-
den’ inklokken en dan hun uren maken. 
Een aantal mensen is vroeger gaan wer-

Volgens Jeroen Hendrix zit de COR mid-
den in een ontwikkelingstraject dat in 
totaal vier jaar duurt. Jeroen: “Waar we 
naartoe willen, is dat alle circa 50 OR-le-
den hun persoonlijke vaardigheden door 
training en coaching verder ontwikkelen. 
Sommigen versterken  hun onderhan-
delingsvaardigheden, anderen ontwik-
kelen hun vaardigheid om informatie te 
analyseren. Zo moet een (h)echt team 
ontstaan dat sterk in zijn schoenen staat 
en een stevige gesprekspartner is voor 
de bestuurder. Die ontwikkeling loopt nu 
volop. Een punt dat ik graag nog eens 
benadruk is; managers, zorg dat OR-
leden ook daadwerkelijk hun trainingen 
kunnen volgen en vergaderingen kunnen 
bijwonen. De afgelopen jaren heb ik het 
te vaak meegemaakt dat onze leden 
op het laatste moment onder druk van 
hun leidinggevende afhaakten voor een 
training of vergadering. 

Ondertussen zijn we uiteraard al volop 
aan het werk. Een voorbeeld van wat we 
bereikt hebben? Eind vorig jaar stond 
het thema verandering pensioenen voor 
nieuwe medewerkers op de agenda. Het 
was een intensief project, als COR zijn 

ken of met een ander rooster.
Na de pilot was 87% van de deelne-
mers tevreden met hun werktijden, 
dat is 17% méér dan voor de pilot.  De 
medewerkers met aangepaste roosters 
geven aan dat de balans werk-privé nu 
beter is. De bezetting bleef geborgd. 
Medewerkers regelden dit onderling. Het 
leidde nauwelijks tot hinder. Nu de pilot 
is afgesloten, wordt de mogelijkheid tot 
werken in aangepaste/flexibele roosters 
nog steeds aangeboden. De vestiging 
Bergen op Zoom doet inmiddels ook mee. 
In ’s-Heerenberg start op korte termijn 
een pilot. ■

we goed voorbereid aan tafel gegaan  
met bestuurder Anton van Beers. Wat 
voor ons belangrijk was, hebben we 
uit het vuur gesleept. Een concreet 
winstpunt is een hoger franchisebedrag 
waarover medewerkers geen eigen bij-
drage voor de pensioenregeling hoeven 
te betalen. Een ander punt is dat we 
afgesproken hebben om pas in 2017 
opnieuw aan tafel te gaan over het 
thema pensioen voor alle medewerkers. 
Dat geeft mensen rust en zekerheid. 
Tot 2017 wordt er niet aan de huidige 
regeling getornd. Voor de toekomst 
zie ik veel issues, maar laat ik de twee 
belangrijkste noemen. Dat is natuurlijk 
dat we de vinger aan de pols houden 
wat betreft de economische dip. In de 
ene vestiging  gaat het wat beter dan in 
de andere. We willen er alles aan doen 
om iedere vestiging gezond te houden. 
Daarnaast zullen we niet verrast zijn, 
wanneer DSV in de komende jaren één 
of meerdere concurrenten overneemt. 
Als dat gebeurt, zullen we er als COR 
ook klaar voor staan om te zorgen dat de 
positie van alle betrokken medewerkers 
goed behartigd wordt.” ■

het werk is. Maar na zo’n ongeval ben je 
ineens helemaal afhankelijk van anderen. 
Wat me ook goed deed, is dat er tijdens 
mijn verblijf in het ziekenhuis heel veel 
collega’s op bezoek zijn geweest. DSV 
zorgde ook dat ik vanuit het ziekenhuis 

Alle OR-zaken die betrekking 

hebben op meerdere divisies 

worden behandeld door de COR. 

De COR bestaat uit 9 leden. Het 

Dagelijks Bestuur wordt gevormd 

door voorzitter Jeroen Hendrix 

en secretaris Chloë Kettenes. 




