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Voor jullie ligt de 7e versie van het

onze maatschappij. Daarom hebben

genpark beheert, projecten implemen-

Cornelissen #Teammagazine. Met dit

we ook een nieuwe missie geformu-

teert, als teamleider je mensen beter

magazine willen we jullie meenemen

leerd die heel goed past bij het dage-

maakt….

in diverse ontwikkelingen binnen ons

lijkse werk wat jij elke dag uitvoert.

bedrijf en de mensen die daar samen

Petra Berenschot

aan werken.

Maria Libregts
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Met trots kan ik jullie vertellen dat we
Fotografie

de afgelopen maanden aan een nieu-

Milou Simonis

we strategie richting het jaar 2025
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gewerkt hebben. Over deze strategie
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gaan we jullie in de komende tijd nog
veel meer vertellen en nog belangrijker, daar gaan jullie vooral nog veel

Cornelissen Data-update!

Hogelandseweg 41
6545 AC Nijmegen

Postbus 40070
6540 AB Nijmegen
Bel voor meer info: 024 3724 724
Of mail naar welkom@cornelissen.nl

2

WIJ HOUDEN VITALE KETENS IN BE-

jaar, als iemand aan je vraagt ‘’waar-

WEGING. Dat doen we al bijna 90 jaar.

om’’ je dat elke dag doet, het antwoord

' Daarom bestaan wij,
daaraan lever ik een onmiskenbare bijdrage en
daarvoor kom ik elke dag
met plezier mijn bed uit!'

meer van merken.

Bezoekadres:

Postadres:

Wat ik oprecht hoop is dat over een

22

Twee ladytruckers onderweg tijdens corona

' Een strategie gaat niet
alleen over het bedrijf, het
gaat vooral over jullie.'

gaat zijn; Dat we onze klanten helpen
om vitale ketens als levensmiddelen,
verzorgingsproducten en medicijnen
in beweging te houden. Om onze klanten en ketens elke dag weer een stapje
verder te helpen. Zonder ons heeft een
groot deel van Nederland en Belgie
geen toegang tot eten, verzorging en

Ongetwijfeld was tot nu toe het ant-

medicijnen. Daarom bestaan wij, daar-

woord als iemand aan je vraagt ‘’wat’’

aan lever ik een onmiskenbare bijdra-

je elke dag doet in ons bedrijf, is dat je

ge en daarvoor kom ik elke dag met

een vrachtwagen bestuurt, een plan-

plezier mijn bed uit!

ning maakt, de financiele administra-

Een strategie gaat niet alleen over het

tie doet, werkt bij personeelszaken,

Mark van der Drift

bedrijf, het gaat vooral over jullie. Wat

je richt op commercie, je werkt aan

CEO Cornelissen Groep

jullie doen en wat we betekenen in

digitalisering van ons bedrijf, het wa-

#teamcornelissen
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Cornelissen Groep
Allereerst wil ik alle nieuwe collega’s uit de winkeldistri-

de middag met een aantal collega’s persoonlijk met een

butie van DLG van harte welkom heten!

#teamcornelissen welkom box langs alle huisadressen
gegaan.

135 nieuwe collega’s die we op een bijzondere manier
mogen verwelkomen in ons familiebedrijf. Door de huidi-

Als directie zijn we bijzonder trots op deze grote stap voor

ge Coronamaatregelen zijn wij noodgedwongen geweest

onze bedrijf en dankzij het multidisciplinaire team vanuit

om de bekendmaking van de overname, samen met de

HR, Finance, ICT, wagenpark, facility, operatie en uiter-

Directie van DLG, via een online-uitzending plaats te la-

aard de mensen van DLG zelf hebben we een prima eer-

ten vinden. Zoals dit bij ons bedrijf hoort, zijn we dezelf-

ste integratie stap achter de rug.

Cornelissen
Transport

Wat ik echt enorm mis is het dagelijkse

leuks en positiefs samen te doen, op

Cornelissen
@Home

Ook ben ik supertrots dat we de kan-

een geheel Corona veilige manier heb-

Cornelissen@Home is de online tak

toren in Zwolle en Tilburg aan het op-

ben we de zaterdagavond na Pasen,

van ons bedrijf en verzorgt online be-

knappen zijn en aanpassen aan deze

een geweldig online evenement voor

stelde boodschappen direct bij men-

tijd. Dat was hard nodig en het resul-

al onze medewerkers georganiseerd.

sen thuis. Met de enorme groei van

taat mag er zijn, of komt er zeer bin-

Daar lezen jullie verder in het #team-

deze online bestellingen zowel in Ne-

nenkort aan.

magazine meer over.

derland als in België, is dit een prach-

De afgelopen weken waren ook uitda-

Ook hebben we voor een nieuwe hip-

we al onze 2e hub in Belgie voor Al-

gend qua weersomstandigheden. Van

pe en moderne huisstijl gekozen voor

bert Heijn geopend en daarmee ko-

storm, hevige sneeuwval, gladheid

de komende 10 jaar voor onze nieu-

men we samen met de hub in Ede al

en allerlei andere weersperikelen. Op

we trekkers en trailers, ik ben heel

op 3 Online locaties binnen een half

Radio 1 mocht ik daar iets over vertel-

benieuwd wat jullie daarvan vinden,

jaar tijd. Met Albert Heijn en een aan-

len. Hierbij heb ik benadrukt dat jullie

schroom niet om me daar een bericht-

tal prospects zijn we in gesprek over

allemaal echte professionals zijn en

je over te sturen.

verdere uitbreiding in zowel België als

contact met onze chauffeurs en mensen op de standplaatsen. Om toch iets

tige kans voor ons. Met trots hebben

we in lijn met onze missie met trots

Nederland.

de meest vitale ketens, in de meest
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letterlijke zin, in beweging hebben ge-

Naast de investeringen die we ge-

houden.

daan hebben in nieuwe trekkers en
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trailers voor Cornelissen Transport

In het volgende #teammagazine kan

van kwaliteit en aandacht voor de be-

en Polar Special hebben we ook voor

ik wat meer vertellen over spannen-

staande klanten.

Cornelissen@Home een enorme or-

de en leuke ontwikkelingen op gebied

der bij Wensink geplaatst. Dit gaat om

van Cornelissen Logistics.

je dan ook aan de resultaten.

tientallen busjes in het komende jaar.
Hiervoor hebben we ook een unieke
samenstelling gekozen die uniek is
voor Cornelissen@Home en de dienstverlening aan onze klanten.

Dat is echt waanzinnig knap en dat zie

Seaplane
Wheels

Cornelissen
Pallets

Ook in de digitalisering zijn we samen

Ook hier wil ik als allereerste de nieu-

met onze partner Simacan aan een

we collega’s van SeaPlaneWheels van

Ook Cornelissen Pallets heeft na het

Online delivery platform aan het werk,

harte welkom heten. We deden al op

topjaar 2020 een prima start van 2021

daar gaan jullie vast nog veel meer

kleine schaal ADR-transport, nu kun-

gemaakt. De machine draait constant

over horen.

nen we met trots vertellen dat we zee-

goed met uitstekende productiviteit

vracht, luchtvracht en wegtransport

en kwaliteit van repareren en sorte-

bij al onze klanten kunnen aanbieden

ren.

Cornelissen
Logistics
Bij Cornelissen Logistics is het qua volume nog (veel te) rustig door tegenvallende volumes van onze grootste
klant MeadJohnson. Wel hebben we de
eerste nieuwe klanten binnengehaald

Gelukkige werkplek

en hebben we tevens een mooie klant
als AkzoNobel in onze klantprotfolio

LPR blijft aanhoudend hoge volu-

Onlangs

toegevoegd.

mes afsturen en ook de handel trekt

een

enorm aan. Naast bestaande klanten

pand in Tilburg mogen

als MOL, Essity en Plus supermarkten

aanschaffen.

dit

De komende tijd zullen er steeds meer locaties voorzien

is inmiddels ook Lidl als nieuwe klant

moment zijn we ont-

worden van een Gelukkige werkplek. Wij zijn tenslotte

uit het supermarkt kanaal binnenge-

zettend druk deze te

een familiebedrijf dat denkt in generaties en hierin zo

haald. De kruisbestuiving met de an-

voorzien van de juiste

goed mogelijk wil faciliteren. Gezondheid en het welzijn

dere business units is ook goed merk-

faciliteiten. Door de

van medewerkers staan voorop, waardoor we elke dag

aankoop hiervan is er

plezier hebben in ons werk. #teamcornelissen

Polar
Special

hebben

nieuw

wij

kantoorOp

met LED verlichting en Codi. Daar-

Polar Special is, na het topjaar 2020,

baar. Ook KraftHeinz en AkzoNobel

naast helpen we nog regelmatig de

waanzinnig gestart aan het nieuwe

zijn inmiddels klanten geworden van

met name op facilitair

logistieke operatie van Kruidvat waar-

jaar. Harry en zijn team zijn steeds

Cornelissen Pallets.

gebied een balletje gaan

door we toch nog een mooie omzet

weer bezig om nieuwe klanten binnen

rollen, want hoe verzor-

te halen zonder dat dit ten koste gaat

gen we eigenlijk een ge-

draaien in de start van dit jaar.

werken kan dus zo'n 150-200 calorieën extra verbranden).

lukkige werkplek?
Die vraag hebben we
aan de kantoormedewerkers zelf gesteld.
Via de ideeën bus werden leuke ideeën en verbetervoorstellen aangereikt:
De meeste medewerkers hebben behoefte aan een sta/
zit bureau met een goede stoel maar ook aan ontspanningsplekken, een wall of fame, meer groen en functionele ruimtes met whiteboards/tv’s.
Met deze ideeën hebben we ons eerst gericht op de aanschaf van nieuw meubilair waarin op dit moment Zwolle
en Polar al zijn voorzien.
Dit resulteert in verbetering voor de ergonomie, duurzaamheid en productiviteit (wist je dat 3-4 uur staand
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OP PAD MET

Wannie Weyers en
Ronald Molendijk
Per 1 maart 2021 heeft Cornelissen

Cornelissen Transport in de functie

dus even dat dit wel een heel bijzon-

Dit in Waalwijk, Tilburg, Gilze, Alphen,

tot chauffeur via een uitzendbureau.

het lossen in de supermarkten krijg

Groep de winkeldistributie activitei-

van Wagenparkbeheerder. Samen met

dere rit ging worden, maar nee onze

nog eens Tilburg (drie adressen) en

Hierdoor is hij terecht gekomen bij

je ook het brood wat de dag ervoor

ten en de daarbij betrokken mede-

de afdeling Wagenpark ben ik veel be-

Ronald had geen Facebook. Geeft niks,

Diessen. Bij het lossen is er niet altijd

DLG en is hij al snel begonnen met het

niet verkocht is mee terug. Dit heeft

werkers van Daily Logistics Group

trokken geweest bij de opstart van alle

nog steeds keek ik er naar uit met hem

winkelpersoneel aanwezig. Het komt

rijden van deze bakkersritten.

het winkelpersoneel de avond ervoor

overgenomen. Hieronder vallen ook

distributiewerkzaamheden die vanuit

mee op pad te gaan hoor!

dus weleens voor dat je alleen ergens

de werkzaamheden voor Borgesius

deze overname zijn komen voortvloei-

Goedhart

Interessant

en. Toen ik de vraag kreeg deze uitgave

Zondagavond om 17:00 uur ben ik naar

wat verantwoordelijkheid gevraagd

werk waar we binnen ons bedrijf nog

van het teammagazine op pad te gaan

bed gegaan, om 23:15 uur ging name-

vanuit de chauffeur. Bij het lossen

niet heel bekend mee zijn. Vandaar:

met een chauffeur te die bakkersritten

lijk de wekker en kon ik vervolgens om

draagt Ronald er ook zorg voor dat alle

Op pad met Wannie Weyers en Ronald

rijdt, hoefde ik hier niet lang over na

23:45 uur vertrekken richting Wate-

karren met brood netjes bij soort in de

Molendijk!

te denken. Het enige waar ik even niet

ringen. Zelf woon ik in Groesbeek dus

magazijnen van de winkels komen te

zo goed over na heb gedacht waren de

dit is wel even een stukje rijden. Om

staan. Op deze manier maakt hij het

Ook al is hij pas 8 maanden werkzaam

tijden, maar daarover later meer..

01:30 uur kwam ik aan in Wateringen

wat makkelijker voor het winkelperso-

als chauffeur, ik vind dat hij een echte

Hierna zit het werk erop. We nemen

en daar zal mijn rit gaan beginnen.

neel. Top service!

prof is. Er zijn 20 vaste ritten die ze van-

afscheid en ik ga terug richting Groes-

uit Wateringen rijden. Hiervan kent Ro-

beek om eindelijk wat uurtjes te mo-

Bakkerijen.

Als chauffeur zorgt Ronald er dagelijks, zeg maar gerust nachtelijks,

bent. Hiervoor wordt dus om best wel

voor dat ovenvers brood elke dag weer

'Ook al is hij pas 8
maanden werkzaam als
chauffeur, ik vind dat hij
een echte prof is.'

klaargezet in het magazijn. Deze karren met brood lossen wij in Wateringen en verwerken wij vervolgens op
een grote band. Hier wordt het brood
samengevoegd en gemalen tot diervoeding. Zo is de voedselverspilling
gelukkig minimaal.

geleverd wordt bij de supermarkten. Ik

Daar mijn Facebook zoektocht niks

nald er al 10 uit zijn hoofd. Hij wil ze in

gen slapen. Dinsdagochtend word ik

zeg nachtelijks, want het brood dient

had opgeleverd, moest ik dus hopen

de toekomst allemaal leren kennen, zo-

namelijk weer vroeg verwacht op kan-

natuurlijk in de schappen te liggen als

dat ik Ronald snel zou vinden zonder

dat hij de kwaliteit van het rijden en le-

toor in Nijmegen.

de supermarkt opent.

dat ik wist hoe hij eruit zag. Gelukkig

veren alleen nog maar kan verbeteren.
Ronald, ik wil je bedanken voor je en-

wist hij wie ik was toen hij mij zag zoeMijn naam is Wannie Weyers en ik

ken.

werk ondertussen ruim 12 jaar bij

thousiasme en de leuke tijd die ik heb

gekozen heeft in de nacht te werken,

gehad tijdens deze broodrit!!

'Voordat ik het in de gaten had, had Roland alles
al bij elkaar gezocht.'

heeft hij zo antwoord. Op deze manier

Voordat ik met Ronald het magazijn

gen. Naast zijn kinderen is Ronald een

in mocht, moest ik mijn schoenen en

ware voetbalfan en heeft hij ook een

Een paar dagen van te voren kreeg ik

handen desinfecteren. Daarna konden

seizoenkaart van zijn club Feyenoord,

te horen met wie ik het genoegen had

we op zoek naar de lading die wij nodig

Onderweg met Ronald heb ik het over

gelukkig heeft hij ook hiervoor nog vol-

mee te gaan, Ronald Molendijk was de

hadden voor onze rit. Voordat ik het in

zijn werk. Hij werkt nu ongeveer 8

doende tijd. Het zit hem allemaal in het

naam. Nieuwsgierig als ik ben, heb ik

de gaten had, had Ronald alles al bij

maanden als chauffeur en is hiervoor

ritme wat je aanhoudt, aldus Ronald.

deze naam uiteraard even ingetikt op

elkaar gezocht.

altijd werkzaam geweest als ZZP’er in

mijn Facebook pagina. De eerste Ro-

8

Op de vraag waarom hij er dan voor

kan hij zoveel mogelijk tijd doorbrengen met zijn twee jonge kinderen. Zo is
hij nu altijd op tijd thuis, zodat hij nog
voldoende tijd met hen door kan bren-

de installatietechniek. Door privé om-

Nadat we bij de zes winkeladressen

nald Molendijk die verscheen was een

Tijdens onze rit kwamen wij bij acht

standigheden heeft hij er uiteindelijk

hebben mogen leveren, zijn we om

bekende Nederlander. Kort dacht ik

adressen langs om brood te leveren.

voor gekozen zich om te laten scholen

08:00 uur terug in Wateringen. Tijdens

9

Nieuwe investering opleggers 2021
Hierbij een bericht vanuit Wagenpark-

we geëindigd op een aantal van 101

Voor de onderschuivende laadklep-

beheer en mijn eerste project binnen

nieuw te investeren opleggers die ge-

pen is voor een groot plateau geko-

Cornelissen Groep. Sinds 1 juli ben

leverd gaan worden in 2021 en een 18

zen 1.900mm en een draagvermogen

ik gestart binnen Cornelissen Groep

stuks in het eerste kwartaal van 2022.

van 3.000kg. De achersluitende laad-

met een mooie opdracht om een deel
van onze trailervloot te vernieuwen.
Het vraagstuk; welke opleggers gaan
we afscheid van nemen, waar zijn

kleppen voor Kruitvat krijgen een
Trailer overzicht:
• 35x 3as, 1as gestuurde PIEK Re-

2.000mm plateau en sluit tegen de
achterdeuren.

tail koelopleggers

mogelijkheden om huuropleggers in

• 40x 3as DWC|LSP (dynamische

Alle opleggers voor de Retail zijn uit-

te leveren tegen eigen investeringen

wielbasis) PIEK Retail koelop-

gevoerd met Wabco Tailguard senso-

en wat worden de specificaties voor

leggers

ren die de opleggers afremmen bij

het nieuwe materiaal waar jullie de
komende jaren op een prettige en veilige manier de transporten mee gaan
uitvoeren.

• 10x 2as, 1as gestuurde PIEK Retail box opleggers
• 7x 3as star Multi Temp Pharma
Double Stock koel opleggers

obstakels of personen die tijden het

huifplanken, het blijven aanvullen van

gen de randbalk eveneens het losse

kopschot aangebracht waarin de ge-

rangeren toch achter de opleggers

spanbanden en conservering van de

deel aan de andere kant van de op-

vaarlijke stoffen stikkers in geplaatst

willen lopen.

chassis.

legger. Aan de kaptogen zijn houders

kunnen worden en we af zijn van het

verwerkt waarin je de lus van de

bepakken van deze sticker op kopschot en achterdeuren.

Voor de koelmachines is gekozen voor
Carrier Vector 1550 City PIEK.

Dit heeft geresluteerd in een de Polar

spanband kan plaatsten die tijden het

De ladingstangen worden nu middels

Ferry oplegger 2.0 waarbij de huif-

laden en lossen de spanbanden op de

twee RVS opbergplaten tegen de lin-

planken volledig komen te vervallen

plaats houden.

kerzijwand opgeborgen. Dit om onge-

en aluminium profielen in de zeilen

Wij hebben een tender uitgeschreven

lukken met vallende ladingstangen

worden verwerkt. Hierdoor hebben de

De chassis van Schmitz Cargo Bull

prettig ervaren en ben er dan ook best

voor deze aanvraag bij drie verschil-

tijden het laden en lossen op DC’s te

schuifrongen geen huifplankhouders

worden thermisch volbad verzinkt

wel trots op hoe we als #team Corne-

lende trailerbouwers die beoordeeld

voorkomen.

meer en is het voor chauffeurs ook

voor een optimale corrosieweerbaar-

lissen erin geslaagd zijn deze specifi-

zijn op kwaliteit, schadegevoeligheid,

De opberging bied ruimte aan drie la-

eenvoudiger werken vanaf zijkanten

heid en we niet met roestbakken over

caties samen te stellen waarmee de

isolatiewaarde, totaalpakket en uiter-

dingbalken.

en niet met planken moeten werken.

de staat hoeven te rijden. Daarnaast

komend jaren vooruit kunnen en voor-

De spanbanden zijn nu vastgezet te-

zijn er pockets op de achterdeuren en

op lopen qua innovaties.

• 5x 3as star Schuifzeil opleggers
Ferry uitvoering
• 4x 3as start Schuifzeil oplegger
met onderschuivende laadklep

aard de totaalprijs. Op basis van deze
voorwaarden is Schmitz Cargo Bull als

Schmitz heeft de koelbox doorontwik-

beste uit de bus gekomen.

keld en passen een hoogwaardige iso-

Ik heb het samenwerken onderling en
het delen van elkaars expertise als

latie toe waardoor er een nieuw type
Retail uitvoering:

zijwand is ontstaan. Voordeel van deze

Voor het Albert Heijn, Jumbo en Lidl

zijwand is dat de ingewerkte lading

distributie werk worden de 35 gestuur-

rail nu van voor tot achter volledig

de en 40 DWC opleggers toegepast. De

doorlopen en er geen onderbreking

10 twee-as gestuurde box opleggers

meer is van de combirail tussen de

zijn voor het Kruitvat en zijn eveneens

paneel delen. Dit geeft jullie de mor-

koelers echter zonder koelmachine.

gelijkheid om rolcontainers op alle
plekken te kunnen vast zetten.

Alle opleggers zijn voorzien van City
Top Lights, dit zijn twee LED toplam-

Schuifzeil opleggers:

pen die de achterzijde van het voertuig

Voor Polar transport worden een vijf-

We zijn gestart met een aanvraag van

en laadklep plateau rondom de opleg-

tal nieuwe schuifzeil opleggers inge-

totaal 51 koelers en 4 schuifzeil opleg-

ger verlichten. We kennen dit principe

zet voor het onbegeleid ferry verkeer.

gers. Na een beetje puzzelwerk en de

al van de Chereau opleggers en een

Hier hebben we samen gekeken naar

gesprekken met alle afdelingen zijn

goed voorbeeld doet volgen.

toepassing van missende delen, zoals

10
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BLAUWE DRAAD
Overname Seaplane
Cornelissen Groep heeft per 1-1-2021
Seaplane BV overgenomen. Seaplane
gespecialiseerd heeft in het vervoe-

Nieuw kantoormeubilair
Polar en Zwolle

ren van ADR goederen via weg, lucht

Begin dit jaar heeft Polar Special

en zeevracht. Per 1-1-2021 staan zij

nieuw meubilair gekregen. Zij wa-

BV is een expeditiekantoor dat zich

bekend als Seaplane Wheels BV en
hebben wij bij deze overname 4 nieuwe collega’s mogen verwelkomen.

Online Hub Boom
Per 1 maart hebben we in Boom, België een nieuwe Hub geopend voor de
Albert Heijn Online. We zijn met Cornelissen België hard aan de weg aan
het timmeren om
daar nog verder door
te groeien en hier

Sneeuw

ren de eerste binnen Cornelissen

Nieuw pand Tilburg

Afgelopen februari kregen we in Ne-

die gebruik mochten maken van het

De verbouwing in Tilburg is in volle

derland te maken met flinke sneeuw-

sta-zit bureau… Spannend!! Hierna

gang. De vloeren zijn inmiddels ge-

val, dit voor het eerst in lange tijd.

volgde Zwolle. Het resultaat mag er

legd en de schilder is begonnen met

Gelukkig hebben we samen met onze

zijn en op pagina 7 lees je er meer

zijn werkzaamheden. Wij zijn er klaar

collega’s er zorg voor kunnen dragen

over. Nieuwsgierig? Kom een keertje

voor, hopelijk kunnen we iedereen

dat niemand in problemen is geko-

kijken bij een van deze locaties. (na-

snel ontvangen op de Centaurusweg

men.

tuurlijk in overleg en corona proef)

148.

veel mooie successen te behalen.

Nieuwe Trailers
We

zijn

gestart

Contract Lidl en
Plus Cornelissen Pallets

met een aanvraag
van totaal 51 koe-

Bij Cornelissen Pallets ko-

lers en 4 schuifzeil

pen- en verkopen we sinds

opleggers. Na een

dit jaar pallets bij de Lidl

beetje puzzelwerk en de gesprekken

Overname DLG

met alle afdelingen zijn we geëindigd

Per 1 maart 2021 heeft Cornelissen

Blockchain project

op een aantal van 101 nieuw te inves-

Transport de winkeldistributie acti-

In 2018 hebben we met succes een

teren opleggers die geleverd gaan

viteiten en de daarbij betrokken me-

test gedaan met papierloos rijden voor

worden in 2021 en een 18 stuks in het

dewerkers van Daily Logistics Group

pendels AH van middelencentrum K&N

eerste kwartaal van 2022.

overgenomen. Het betreft hier activi-

naar DC AH en v.v. in Tilburg.

dige logistieke dienstverlening van

teiten voor onder andere Albert Heijn

Zogenaamd Blockchain project.

Rexx Trading op zich nemen. Van

en Borgesius Goedhart Bakkerijen.

Hier is eindelijk een vervolg op geko-

goederen ontvangst, voorraad- en

men en sinds 9 maart zijn we gestart

databeheer, orderpicken tot en met

met een app die grotendeels dezelfde

transport nationaal en internati-

functionaliteit heeft als de blockchain

onaal. Rexx Trading heeft met de

voorraadbeheer en orderpicken.

oplossing van toen.

toetreding van Cornelissen Logis-

Codi Group heeft met de toetre-

tics één partner voor haar gehele

ding van Cornelissen Logistics een

logistieke behoefte.

partner waar zij een samenwer-

Voordelen:
- Minder administratie
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Weert. Hiernaast kopen we
pallets op bij het DC van de
Plus in Ittervoort en verkopen we

Nieuwe klant Logistics

pallets bij Kraft Heinz sinds kort.

• Cornelissen Logistics gaat de volle-

• Cornelissen Logistics wordt logis-

kingsverband voor de toekomst

- Minder wachttijden chauffeur

tieke partner van Codi Group.

mee aangaan op basis van ontwik-

- Hogere medewerkerstevredenheid

Werkzaamheden zullen bestaan uit

kelingen die zich in razend tempo

- Minder papiergebruik

onder andere goederen ontvangst,

opvolgen.
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TEAM

ZUID
Sinds april 2019 zijn wij binnen Cornelissen Transport begonnen met het
rijden voor de Jumbo vanuit Veghel. Al snel werd hier de standplaats Jumbo te Breda aan toegevoegd. Omdat de planning van deze twee standplaatsen veelal vanuit Pijnacker werd gereguleerd is Jeroen van de Made, destijds werkzaam als chauffeur, gevraagd om deze planning over te nemen.
Hier had Jeroen wel oren naar en heeft hierbij de kans gekregen zich verder door te ontwikkelen tot teamleider van onze cel Zuid.
Inmiddels rijden we vanuit cel Zuid ook voor de Lidl te Weert en het EFC (Online) van de Jumbo te ’s-Hertogenbosch. Door de groei van de cel zijn hier
sindsdien meer kantoormedewerkers aan toegevoegd namelijk:
• Lois Spronk, Planner
• Roy Cappetijn, Planner
• Yolanda van der Ree, Operationeel administratief medewerker

Samen met Jeroen en alle chauffeurs vormen zij Team

begin dit jaar bij het team gekomen. Yolanda houdt zich

Zuid. Sinds begin maart hebben zij ook een eigen kantoor-

voornamelijk bezig met de Urencontrole.

ruimte op het DC van de Jumbo in Breda. Vanuit hier zorgen zij er iedere dag voor dat alle aanvragen van de klant

Lois, Jeroen en Roy kennen elkaar al langer, zo is Lois

ingevuld worden. Van het verzorgen van de planning, het

een goede vriendin van Jeroen en Roy de neef van Jeroen.

bevoorraden van de DC’S en supermarkten tot het con-

Hierdoor verloopt de samenwerking erg gemakkelijk. Naar

troleren van de rittenadministratie. Alles wordt vanuit het

eigen zeggen zetten zij net een stapje extra voor elkaar.

kantoor in Breda verzorgd.

Samen met Yolande en alle chauffeurs zijn ze inmiddels
een hecht team te noemen. De chauffeurs staan altijd voor

Zeker nu met Corona is het elke dag spannend of iedereen

elkaar klaar en de planning klaar en daarbij is iedereen

fit en gezond op het werk kan verschijnen. Gelukkig heb-

erg flexibel. Zij zijn dan ook erg trots op de band die binnen

ben zij dit jaar, naar tevredenheid van de klanten, kunnen

team Zuid is opgebouwd in de afgelopen jaren!

laten zien dat zij voldoen aan alle verwachtingen. Een tevreden klant maakt het werk namelijk toch wel een stuk
aangenamer!

'Een tevreden klant maakt
het werk namelijk toch wel
een stuk aangenamer! '

'De chauffeurs staan altijd voor
elkaar klaar en de planning klaar
en daarbij is iedereen erg flexibel.'
Nu team Zuid compleet is, gaan zij hun best doen de kwaliteit naar de klant toe nog meer te verbeteren. Dit uiteraard
samen met alle chauffeurs, zij zijn immers de bepalende

Zoals eerder al benoemd is Jeroen begonnen als chauf-

factor in de kwaliteit die aan de klant geleverd word. Hierin

feur bij Jumbo Breda. Toen hij de kans kreeg om verder te

is dan ook elke feedback welkom en mag iedereen daar-

groeien en zich te ontwikkelen tot teamleider van Cel Zuid,

over aankloppen bij team Zuid!

kreeg hij tevens de uitdaging om zijn eigen team samen
te mogen stellen. Daardoor is al snel Lois Spronk aan het
team toegevoegd en daarna Roy Cappetijn. Lois komt uit de
verzekeringen en was toe aan een wat dynamischer baan.
Roy is na zijn studie Logistics Management aan de Breda
University of Applied Sciences het team komen versterken.
Het werk als Planner binnen Cornelissen Transport sluit
daarbij natuurlijk perfect aan op zijn studie en voor hem
is dit een goede eerste stap in het logistieke werkveld. Om
het clubje compleet te maken is Yolanda van der Ree sinds

16

17

Cornelissen Data-update!
#teamcornelissen gaat samen voor-

van Simacan hebben de handen in-een

E-CMR

uit en iedere dag doen we het beter.

geslagen en maakten filmreeks ‘Van

De eerste testen zijn een feit! Helaas wel

Dit is nodig, want de wereld verandert

Diesel naar Data’. Hierin laten zij zien

een kleine tegenslag: op 1 januari jl.. is

sneller dan ooit! Gelukkig zit innove-

hoe wij bij Cornelissen data gebruiken

de wetgeving m.b.t. het direct tonen van

ren in ons DNA en lopen wij voorop

voor bijvoorbeeld onze boardcompu-

de e-CMR gewijzigd. Gevolg hiervan is

als het gaat om ontwikkelingen in de

ters. Wanneer jullie Janneke en Ina op

dat op een vaste boardcomputer nu nog

markt. Een van de ontwikkelingen

beeld kunnen bewonderen horen jullie

geen e-CMR getoond kan worden. Na-

waar wij ons bij Cornelissen op rich-

snel!

tuurlijk hebben we al een aantal ideeën

ten is technologie. In vorige edities

verzameld die hopelijk kunnen bijdragen

deelden wij al een aantal interessante

Control Tower + Last Mile Guidance

projecten met jullie:

We zijn live met de Cornelissen Control

aan een oplossing! #samenbeter

Tower! De planners uit Zwolle, West,

Harmonia

• Editie 5: Cornelissen control to-

Zuid en Tilburg hebben onlangs een

Sinds enige tijd werken wij samen met

wer (CCT) Last mile Guidance

workshop gehad van Simacan en wer-

Peter Appel, Simon Loos en Conundra

(LMG) E-CMR Project Harmonia:

ken nu samen met Jumbo en Albert

om een nieuw systeem voor resource-

nieuwe resourceplanning

Heijn in de Cornelissen Control Tower.

en routeplanning te ontwikkelen. Met

Ook is Simacan klaar met het rijden van

dit 2-jarige project, Harmonia, werken

de testritten voor de Last Mile Gui-dan-

we aan een stabiele en foutloze plan-

ce. Binnenkort kunnen onze chauffeurs

ning door de complexiteit van de pro-

Wij zijn trots op deze tech-ontwikkelin-

nog veiliger, sneller en gemakkelijker

cessen te verminderen. Dit is niet al-

gen en willen jullie daarom graag up-

op de bestemmingen arriveren!

leen prettig voor onze planners, maar

• Editie 6: Delivery Online HUB Albert Heijn in Ede

#socialmedia

to-DATA houden

ook voor onze chauffeurs en klanten!
Cornelissen@Home

Op dit moment zijn we hard bezig zo-

Van Diesel naar Data

Tegenwoordig is het thuisbezorgen

veel mogelijk DATA uit de hoofden van

Het begrip dat vaak wordt gebruikt

niet meer weg te denken! Ook hierin

onze planners op papier te krijgen.

als we het over technologie hebben is

willen wij voorop lopen en ons onder-

Een uitdagende klus! Al deze tech-ont-

data. Grote kans dat het woord ‘data’ je

scheiden binnen de @Homebranche.

wikkelingen zorgen voor verandering.

afschrikt en dat is niet gek, want veel

We zijn enorm trots op de samenwer-

Voor sommige collega’s zullen boven-

mensen associëren data met ‘moei-

king met Albert Heijn en andere klan-

staande projecten niet veel verande-

lijk’, ‘saai’ en ‘stoffig’. Tijd om dat taboe

ten en hopen natuurlijk nog verder

ren, maar voor anderen wel. Bij Cor-

te doorbreken! Collega Janneke en Ina

kunnen groeien binnen dit segment!

nelissen gaan we samen vooruit dus
zullen wij er alles aan doen om het
#teamcornelissen gevoel te behouden.
Ook al wordt het team steeds groter,
we zijn altijd dichtbij. Voor zowel onze
klanten als voor elkaar.

Cornelissen Groep is actief op social media.
Altijd als eerste op de hoogte zijn?
Like onze op facebook en instagram
/cornelissengroep
@cornelissengroep
Cornelissen Groep

MEDEWERKER IN DE SPOTLIGHT

Kees Meeusen, 55 jaar, chauffeur bij Cornelissen Transport

In maart 1981 samen met mijn vader bij Bakkerij van Strien in Terneuzen als magazijn medewerker begonnen. Toen het werk als
magazijn medewerker te zwaar werd ben ik chauffeur gewor-

Heb je vragen, ideeën of opmer-

den. Al snel na het behalen van mijn rijbewijs begonnen met het

kingen over de projecten van

weg brengen van bestellingen. Het bestelbusje werd in de loop der

Simacan of Harmonia?

jaren steeds groter en groter, van city naar nu euro trailer. Op za-

Rachel.janssen@cornelissen.nl

terdag mag ik graag naar de voetbal of de motorcross en om fit te

Of wil je meer weten over

blijven ga ik 2x per week naar de fitness. Samen met mijn vrouw

Cornelissen@Home?

Silva onze 2 kinderen en 3 klein kinderen wonen wij in het prachtige

Janneke.remers@cornelissen.nl
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Zaamslag in Zeeland.
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DLG

Er is in een kort tijdsbestek een bijzon-

per dag een update kreeg van de laatste

dere prestatie neergezet! Er zijn door

status.

De OR zoekt
nieuwe
bestuursleden!!

maken. Het projectteam bestond uit een

aanwezig om vlootnummers te plakken

afvaarding vanuit DLG en Cornelissen.

en BOCO’s om te zetten, alles begeleid
door een team vanuit Nijmegen welke 3 x

ICT

verschillende

verbindingen

ge-

‘Retail en winkeldistributie zijn steeds

bouwd, charter-apps geïmplementeerd

Op zondagavond 28 februari om 23:30

Wil jij nog meer van waarde zijn voor je

meer een echt specialisme in de markt

om ervoor te zorgen dat geplande ritten

kregen we uiteindelijk het verlossende

collega’s en onze organisatie dan dat

aan het worden en met deze schaalver-

zichtbaar zijn voor chauffeurs, maar ook

woord vanuit ICT dat alle ritten succes-

je al bent? Jij bent degene die waarde

groting kunnen we onze klanten een nog

dat de registratie van emballage goed

vol naar de boordcomputers waren ver-

hecht aan een luisterend oor en graag

breder dienstenportfolio aanbieden. Ook

verloopt. HR heeft alle nieuwe collega’s

stuurd en dat de teams op de locaties,

meningen van andere meeneemt in

is schaalgrootte noodzakelijk om mee te

persoonlijk op locatie gesproken, Wa-

Terneuzen,

Wateringen,

een beslissing. Zou jij net iets extra’s

kunnen in de flexibiliteit, energietransitie

genpark heeft al het over te nemen ma-

Pijnacker en Tilburg exact wisten wat er

willen doen voor onze organisatie? Stel

en digitaliseringsslagen in onze sector’,

terieel ‘geschouwd’ en samen met een

moest gaan gebeuren.

je dan verkiesbaar voor onze OR! Wij

zegt Mark van der Drift, CEO van Corne-

team van DLG ervoor gezorgd dat alle

lissen Groep.

boordcomputers tijdig waren omgezet.

Om niets aan het toeval over te laten, was

de regio’s Tilburg, Waterdam, Pijnac-

Operatie heeft ervoor gezorgd dat alle

er op iedere locatie ook een afvaardiging

ker en Nieuwegein.

Om deze reden zijn we als Cornelissen

planners, voormannen, teamleiders op

van Cornelissen aanwezig om zowel de

Groep steeds op zoek naar bedrijven en

de hoogte van alle plannen en de timings

voormannen als de chauffeurs te helpen

Binnen de OR mag je meedenken over

activiteiten welke goede aanvullingen

waarop e.e.a. moest gaan gebeuren. Fi-

met eventuele vragen over het plannen

de strategie en het beleid binnen Cor-

zijn op de (Retail) activiteiten welke we al

nance heeft de voorbereidingen getroffen

in Transpas (=routeplan pakket Corne-

nelissen. Van alle kanten ben je dus

doen, maar ook naar bedrijven waar we

voor een goede administratie, facturatie

lissen) of het gebruik van de boordcom-

zeer waardevol en kan je de meningen

een goede match mee hebben qua cul-

en verloning.

puter en het nieuwe vragenpad.

van andere op een goede manier mee-

Rotterdam,

u i e
j b
a
l
12,5 jaar in dienst

zoeken namelijk nieuwe leden, dit in

nemen in de overleggen. Jij zit graag

tuur.
Vanwege Corona ontstond het idee om

De eerste paar dagen na de opstart, de

dichtbij het vuur en kunt hier goed mee

de aankondiging van de overname van-

zgn. ‘Hypercare’-fase, was iedereen in

omgaan!

uit een professionele studio te verzorgen.

opperste paraatheid om ontstane pro-

Via een ‘Live-stream’ was de aankondi-

blemen supersnel te signaleren en ver-

Het enige wat we van je verlangen is

ging te volgen en deelnemers hadden de

volgens op te lossen.

het volgende: je bent bereidt op onze

020

1-2
rven • 25-1

E
Patrick van

locaties om de 6 weken aan te sluiten

gelegenheid om ‘Live’ vragen te stellen.
Vervolgens hebben we iets unieks ge-

Conclusie is wel dat door de gekozen

bij een vergadering van 07:00 tot 11:00.

daan, alle nieuwe ‘DLG’-collega’s zijn

aanpak, in combinatie met de jarenlange

Oké en natuurlijk willen we ook dat jij

door hun collega’s van Cornelissen per-

ervaring en inzet van alle teams op loca-

je ontwikkelt, dus hebben we eens per

Daarom zijn we erg enthousiast over het

soonlijk bezocht, tijdens dit persoonlijke

tie, chauffeurs waarvoor de ritten en bij-

jaar een maatwerk training/cursus, we

toevoegen van de Retail activiteiten van

bezoek aan huis is een ‘Welkom’-pakket

behorende werkzaamheden niet nieuw

vragen die in ieder geval te volgen!

DLG/Post Kogeko, dit is een mooie uit-

overhandigd en was er tevens ruimte om

zijn, de integratie een succes is.

breiding van onze huidige activiteiten en

een eerste reactie te bespreken.

Ben jij dat communicatietalent die wij

Jacques ter Avest • 11
-02-2021
Jakko Jans • 21-02-20
21

40 jaar in dienst

zoeken en ben jij werkzaam in Tilburg,

past uitstekend in onze strategie.
Na de persoonlijke bezoeken hadden

Waterdam, Pijnacker of Nieuwegein?

Nadat er een overeenstemming is be-

we nog slechts 1 week om de integratie

Stel je dan nu verkiesbaar middels ons

reikt tussen DLG en Cornelissen over de

verder voor te bereiden en uiteindelijk op

mailadres or@cornelissen.nl

over te nemen werkzaamheden, waren

maandag 1 maart te starten van de DLG

er slechts twee korte weken om alles te

retail-activiteiten. Dit betekende dage-

realiseren.

lijkse projectteam bijeenkomsten en de
nodige overuren voor alle betrokkenen.

Om dit op een gestructureerde manier

Het weekend vóór 1 maart stond volledig

te doen en tevens alle noodzakelijke

in het teken van de laatste voorbereiding.

disciplines erbij te betrekken is er een

ICT was met het volledige team bezig de

cross-functioneel team aan de slag ge-

laatste testen uit te voeren, Wagenpark

gaan om een compleet projectplan te

was op de verschillende standplaatsen
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11-2020
Cornelis Hazenberg • 07-

Kees Meeusen • 25-112020
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“Ik mis het
onderlinge contact”

Bingo
GROTE ONLINE
#teamcornelissen
nodigt je uit voor de

Zaterdag 10 april 2021
19:00 - 20:30

Twee ladytruckers onderweg tijdens corona
Jessica en Petra zijn twee stoere dames die allebei een lief-

Veel regels, maar het is te doen

de delen: het rijden in een truck, een DAF welteverstaan.

Als we haar spreken is ze onderweg naar Spanje. Hoe is

Jessica rijdt voor P. Greving Transport in Hoogeveen en

het om chauffeur te zijn in coronatijd? “Ik sta er zelf rede-

Petra voor Cornelissen Groep uit Nijmegen. Twee oer Hol-

lijk nuchter in”, antwoordt Petra stellig. “Uiteraard heb je te

landse-transportbedrijven die respectievelijk 75 en 90 jaar

maken met veel regels, maar als je je daar aan houdt valt

bestaan. De dames rijden internationaal van Spanje tot

het best mij wel mee. Het papierwerk is wel erg toegeno-

Griekenland en van Hongarije tot Zweden. Hoe is het om,

men. Je moet je overal registreren en zeker een ritje naar

chauffeur te zijn in tijden van Corona en hoe zijn ze eigenlijk

Engeland kan in verband met de Brexit en het overleggen

het vak ingerold?

van een negatieve coronatest flink wat extra tijd kosten. In
het begin van de coronacrisis was het lekker rustig was op
de weg. Iedereen was ook een stuk relaxter, je werd bijvoorbeeld eerder voorgelaten. Nu zie je dat het toch weer langzaam drukker en stressvoller wordt op de weg.”
Truckerfamilie pur sang
Jessica komt een echte truckersfamilie: “Mijn vriend, mijn
vader, mijn oudste zus en drie ooms, waarvan één een eigen
transportbedrijf heeft, zitten allemaal in het vak. En sinds
kort ook mijn jongste broertje; die is begonnen als wasser
bij P. Greving. Transport zit bij onze familie dus in het bloed.”
Jessica rijdt vooral op het noordelijke deel van Europa. “Ik
weet maandag niet waar ik dinsdag naar toe rijd en met
welke lading. Dat kan koeltransport zijn, maar in het voorjaar vervoeren we bijvoorbeeld ook veel graszoden.”
Missen sociale contacten
Als we Jessica vragen naar haar ervaringen van het rijden
tijdens corona, dan wordt duidelijk dat ze de onderlinge
contacten met haar collega’s erg mist. Jessica: “Veel restaurants zijn bijvoorbeeld dicht, een gezellig onderonsje
zit er dus niet in. Je kunt je eten afhalen en dat dan in de
cabine opeten. Gewoon even simpel kletsen over helemaal

Petra zit ruim 20 jaar op de weg en heeft het chauffeursvak

niks, of even wat frustratie eruit gooien mis ik enorm. Met

door haar vader leren kennen. “Ik ben in 1998 in een an-

de winterse temperaturen ga je ook niet snel buiten de

der merk begonnen, daarna een DAF bakwagen. Sindsdien

truck bij elkaar komen. Gelukkig gaan er nu mondjesmaat

zweer ik bij DAF en wil ik nooit meer iets anders rijden:

weer restaurants open en kun je even aan een gewone

de ruimte, het bed en het rijcomfort maken het helemaal

stoel en tafel zitten met een echt bord, dat is toch wel een

voor mij.”

verademing.”
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11
47
30
18

Met Ringo...

4 54
2
31
49
28 22

SHOW

...en Hermien!

46 8
23 12
5
1 9
35

MET GRANDIOZE PRIJZEN!

Speel met ons mee op zaterdag 10 april met de Grote ONLINE BINGO SHOW! Online vanaf 19:00 uur en start de BINGO met Ringo en Hermien
om 19:30 uur. Het enige wat je nodig hebt is een scherm met internetverbinding en je mobiel met Whatsapp om door te kunnen geven dat je
Bingo hebt. Blokkeer je agenda en doe mee! Wij zorgen ervoor dat je de Bingokaart voor 10 april gewoon thuis op de deurmat ontvangt. Het
enige wat jij nog moet doen is het thuis extra gezellig maken en die Bingo binnen slepen! Het lijkt ons super leuk als je met ons mee speelt!

De Cornelissen feestcommissie

Nog vragen? Of reacties?
Neem contact op met personeelszaken@cornelissen.nl

#teamcornelissen

WALL OF FAME
#cityhoppen

#ingesneeuwd

#pastprecies

#sameniederedagbeter

#slidingintotheweekend

#goldenhour

#winterwonderland

#vastgevroren

#custommade Nico Verhoef

Input is welkom!
Heb jij leuke weetjes, foto’s, iets meegemaakt onderweg of wil je
bijvoorbeeld iemand in het zonnetje zetten? Stuur een berichtje
naar welkom@cornelissen.nl en wie weet wordt dit meegenomen
in de volgende editie van het Cornelissen #teammagazine.
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#teamcornelissen

