
 
 
  

eLink in de praktijk 
In gesprek met Bouke Laan van  a.hartrodt en Ineke van 
Nimwegen van Transport Handling Service.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  

 



 

2 

 
 
 
 
 

 

Meedenken is belangrijk  
 
Nieuwe ontwikkelingen gaat Bouke Laan 
niet uit de weg. De General Manager bij 
a. hartrodt startte samen met Ineke van 
Nimwegen van Transport Handling Service 
(THS) een eLink pilot in 2012. Laan legt uit: 
“Als kleinere speler in de luchtvracht vind ik 
het belangrijk om mee te denken en een 
stem te hebben in de ontwikkeling van 
nieuwe producten en procesverbeteringen 
op Schiphol”. 
 
Naast de grote expediteurs vindt Laan het 
belangrijk dat middelgrote en kleinere 
expediteurs ook aanhaken. “Juist dan 
bereiken we op Schiphol de zogenoemde 
‘kritische massa’ om processen echt te 
optimaliseren en uiteindelijk tijdwinst te 
behalen. Daar gaat het tenslotte om”. 
 

Nieuwe uitdaging 
 
Voor Van Nimwegen was het ook een 
logische keus: “a. hartrodt en THS werken 
al 15 jaar samen en dat is een goede basis 
om een nieuwe uitdaging aan te gaan”. Die 
basis kwam zeker van pas want met eLink 
liep het in het begin niet altijd van een 
leien dakje. Er waren vaak storingen en het 
werkte in de praktijk niet zoals het zou 
moeten. “Dat was niet altijd gemakkelijk.  

 
 
Maar, wie A zegt moet B zeggen!”, zegt Van 
Nimwegen resoluut. “ Door eLink verandert 
het proces, niet alleen in doen, maar ook in 
denken. Je moet ‘om’. We hebben onze 
chauffeurs uitgelegd hoe het werkt en 
waarom we met eLink startten. Inmiddels 
registreren de chauffeurs zelf hun lading in 
eLink, checken zij ‘de groene status’ en 
koppelen de zending aan de ACN pas.  
Slechts 5 minuten werk. Dat is uiteraard een 
groot voordeel voor ons”. 
 

 

Ineke van Nimwegen van Transport Handling Service 
en Patrick Wolter, Operations Manager Airfreight bij 
a.hartrodt.* 

 
*Naschrift: Bouke Laan, General Manager bij a. 
Hartrodt was tijdens het fotomoment verhinderd. 

 
           

 eLink in de praktijk: op bezoek bij a.hartrodt en THS 

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 tweede uit de reeks. 
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 100 % zekerheid 
 
Laan gaat verder: “Uiteindelijk doen we alles 
met eLink en het werkt. Inmiddels weet iedereen 
precies hoe het moet”. De angst dat 
concurrentiegevoelige gegevens via eLink 
gedeeld worden, wuift hij weg. 
 
“Alleen de nodige zendingsinformatie is 
zichtbaar. En sommige gegevens wissel je al uit 
met de douane. Ik vind het juist een voordeel 
dat eLink deze gegevens beter benut. De 
controle ‘onder water’ is een groot voordeel en 
we hebben nu 100 % zekerheid over de status 
(compliance) van de zending. Door eLink krijgen 
we geen zending meer terug!”.  
 
Dat communicatie bij een verandering belangrijk 
is, bevestigt Laan. “Je moet wel met elkaar in 
gesprek blijven over het nieuwe proces. Wij 
halen en geven feedback, ook bij de 
afhandelaar. Die is toch de belangrijkste schakel 
in het eLink proces”. 
 

Samenwerking in de luchtvracht 

THS en a.hartrodt zijn goed op elkaar 
ingespeeld. “We schakelen snel en gelukkig 
hebben wij weinig aanpassingen moeten doen in 
ons gezamenlijk proces”, vervolgt Laan. 
Momenteel werkt Cargonaut aan de verdere 
ontwikkeling van eLink. Wat verwacht hij ervan? 
“Elke ontwikkeling is er één, dus een stap 
vooruit. E-processen, waaronder eLink, zijn van 
nu en heel belangrijk voor de toekomst”.  

 

Bouke Laan, General Manager 

     a.hartrodt 

”Uiteindelijk doen we 
alles met eLink en het 
werkt: we krijgen 
geen zending meer 

terug!” 

 
De bereidheid tot samenwerking op de 
luchthaven Schiphol, vinden Van 
Nimwegen en Laan belangrijk: “Daarom 
moeten wij - de luchtvracht community - 
met elkaar in gesprek blijven over 
inzichten en nieuwe ontwikkelingen.  
 
Vergeet niet dat het uiteindelijk 
tijdswinst en besparingen oplevert. Daar 
plukken we straks allemaal de vruchten 
van”. 
 
 
 
 

 

   

                       

 

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

http://www.cargonaut.nl/

