
 
 
  

eLink in de praktijk 

  In gesprek met Bob Tisserand, officemanager bij  
  Blue Water Shipping.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hier wordt geïnvesteerd in de toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.  
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Eigen initiatief 
 
Bob Tisserand, officemanager bij Blue 
Water Shipping is een groot voorstander van 
digitalisering van logistieke processen. 
Vanuit die optiek is hij in 2012 op eigen 
initiatief gestart. “Ik vond eLink een logisch 
vervolg op het project eFreight@NL. Als je 
het hele proces aanpakt en verbetert heeft 
het pas echt zin. Daarbij kijk ik ook naar de 
toekomst. 

Blue Water Shipping heeft  haar software 
aangepast naar FWB 16, dus het was logisch 
om weer een stap verder te gaan. Processen 
veranderen nu eenmaal, ook in de 
luchtvrachtindustrie. Vroeger reed een 
persoon met een auto op en neer om een 
douanestempel te halen en dan naar de 
airline voor een handtekening.  
Nu ben je ‘e’!” 
 

Veranderen 
 
Het starten met eLink betekent dat het 
proces verandert. Ook bij de exportafdeling 
van Blue Water Shipping. “Na het besluit om 
eLink in te zetten moest dit vertaald 
worden naar een activiteit en heb ik mijn 
medewerkers uitgelegd wat eLink is, wat 
het doet en waarom we zo gaan werken.  
 

 

Bob Tisserand, officemanager Blue Water shipping. 

 
 
Natuurlijk moest men even wennen, dat is 
logisch. Maar het was een kwestie van een 
paar keer doen, het ervaren".Tisserand wijst 
erop dat het belangrijk is om medewerkers 
goed op de hoogte te houden en te 
betrekken. 
 
“Wat niet goed loopt, direct oppakken. Dan 
moet je ook meekijken. Inmiddels weten ze 
niet beter. Je moet nu eenmaal meegaan 
met deze verandering, anders ben je straks 
te laat”. 
 

 

           

 eLink in de praktijk: op bezoek bij Blue Water Shipping 

Sinds 2014 implementeren langzamerhand steeds meer expediteurs en 
vervoerders eLink in hun bedrijfsproces. Ook afhandelaren werken al enige tijd 
met eLink. eLink zorgt voor procesoptimalisatie in de afhandeling van de 
exportluchtvracht op Schiphol. Maar wat is de ervaring met eLink tot nu toe? 
Welke veranderingen brengt dit met zich mee en wat is de toegevoegde 
waarde?  Deze vragen staan centraal in de reeks ‘eLink in de praktijk’. Hierin 
deelt een aantal eLink gebruikers hun ervaringen over het digitaliseren en 
optimaliseren van hun bedrijfsproces, onder andere met eLink.  

Dit is de eerste uit de reeks. 
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  Proeftuin 
 
Tisserand heeft wel geduld moeten opbrengen 
voordat eLink werkte zoals hij had gehoopt. Het 
verliep niet altijd vlekkeloos. Kinderziektes en 
foutmeldingen kwamen naar boven. Hij had 
regelmatig contact met Cargonaut en op een 
bepaald moment leek Blue Water Shipping een 
beetje op een ‘proeftuin’ voor eLink”. 
 
”Natuurlijk was dat in het begin niet altijd even 
eenvoudig. Wel is gebleken dat een vergunning 
verlegde douanecontrole 2e linie loods nuttig is 
om dit proces optimaal te benutten. 
 
Maar we zijn nu 2,5 jaar verder en eLink werkt in 
de basis goed en de volgende ontwikkeling 
loopt”. Tisserand doelt op de koppeling met de 
EU-database en de eCSD , de automatische 
validatie op aviation security gegevens”. 
 

eLink en KPI’s 
 
eLink zorgt voor een aantal voordelen en volgens 
Tisserand hoeft dat niet altijd meteen geld te 
zijn. “Financieel voordeel, daar denkt iedereen 
meteen aan. Logisch natuurlijk, we zijn allen 
ondernemer”. Maar Tisserand gaat verder. 
Met eLink kun je veel controleren en herleiden. 
Hij vindt eLink het ultieme hulpmiddel om KPI’s 
te meten. “Ik krijg nog beter inzicht in mijn 
proces, en kan vaststellen dat er aan alle criteria 
wordt voldaan. 
Verbeteringen met betrekking tot certificeringen 
en compliance vind ik erg belangrijk. Denk aan 
de eisen van IATA, de douane en de KMar. 

 

Bob Tisserand, office manager     

Blue Water Shipping 

”eLink is het ultieme 
middel om KPI’s te 
meten”  

 
 

Vooruitkijken 
 
Tisserand kijkt verder dan zijn eigen 
procesverbetering. “Ondernemers op 
Schiphol moeten verder vooruit kijken. 
Vrachtprocessen op Schiphol die vlot en 
veilig verlopen en deze continu 
verbeteren is een efficiencyslag. Dat 
werkt alleen als meer bedrijven meedoen. 
Daarmee onderscheid je je als 
vrachtcommunity van andere 
internationale luchthavens. 
Ik vind dat we een krachtig signaal 
afgeven als we op Schiphol een eenheid 
vormen”. 

   

            

 

Meer weten over eLink? Neem dan contact op met Cargonaut via +31 (0)20 653 02 04 

http://www.cargonaut.nl/

