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H E T  V E R S C H I L  I N  L O G I S T I E K  M A K E N  D O E  J E  S A M E N

Van Dorst Logistic Services

‘Van A naar B rijden kan iedereen’, stelt 
Arnold. Hij is alweer een tijdje eigenaar 
van deze logistieke dienstverlener en 
gooide het roer behoorlijk om. Zijn 
filosofie? Je kunt de klant pas tevreden 
houden als je eigen team dat ook is. Hij 
investeert dan ook flink, in zijn mensen 
en bedrijfsvoering. ‘Het verschil maak 
je door de toegevoegde waarde die je 
klanten kunt bieden, in diensten maar 
ook door de wijze waarop je meedenkt 
in mogelijkheden en open en eerlijk 
communiceert. Het lef hebt om buiten 
je eigen mogelijkheden te denken. 
Natuurlijk kijk je eerst of je de gevraagde 
dienstverlening zelf kunt verlenen, maar 
kunnen we dat niet dan schroom ik niet 
om naar concullega’s te verwijzen’.

Meerwaarde en toewijding
Met alleen transporten verzorgen red 
je het al lang niet meer, als toegewijde 
logistieke dienstverlener. Klanten willen 
ontzorgd worden, in ieder geval in de 
sectoren waar Arnold en zijn team actief 
zijn. ‘Natuurlijk rijden we naar bijvoorbeeld 
de havens in Antwerpen en Rotterdam, 
om te halen en te brengen. Net als 
naar adressen elders in Europa, zoals 
Frankrijk en Duitsland. Maar daar zit onze 
meerwaarde niet. Het gaat om wat we 
aanvullend verzorgen voor relaties.’

Naast diensten als warehousing 
(35.000 m2!) en value added logistics, 
containertransporten, opslag, cross 
docking en expeditie, heeft Van Dorst 
Logistic Services nóg een bijzonder 
specialisme in huis. Dit kom je wat minder 
vaak tegen bij sectorgenoten, namelijk het 
bouwen van zogeheten Flexcontainers. In 
deze containers kunnen vloeistoffen in bulk 
worden vervoerd. Het zijn standaard 20 ft 
containers die wel aan bepaalde hygiëne-
eisen voldoen en eventueel zelfs verwarmd 
worden. Het scheelt behoorlijk in kosten 
en de kans op schade is aanzienlijk lager 
dan bij vervoer met drums of big bags. 
Er is in één container tot 23.000 liter 
te transporteren. Arnold de Hoon: ‘We 
gebruiken tevens slimme systemen, die 
we zelf bij- en schoonhouden, om te 
zorgen dat getransporteerde producten 
niet een container kunnen beschadigen, 
bijvoorbeeld door uitzetting.’ Hier is 
overduidelijk een man aan het woord 
met liefde voor het vak en oog voor wat 
klanten belangrijk vinden.

Mensen maken het verschil
De gedrevenheid die de bedrijfseigenaar 
aan de dag legt verwacht hij eveneens 
van zijn mensen. Daarom is de organisatie 
niet top-down maar juist andersom 
ingericht. Arnold legt uit: ‘Ik wil dat mijn 

team eigen verantwoording heeft en 
neemt, zelf nadenkt over wat de juiste 
wijze van aanpak is. Mensen moeten zich 
bewust zijn van de keuzes die ze maken 
en het belang ervan. Voor ons als bedrijf 
maar zéker ook voor opdrachtgevers.’ De 
praktijk bewees al dat zijn aanpak werkt. 
Ook vroegere klanten kwamen terug en 
mensen staan als het ware in de rij om 
voor een baan hier. Dat is elders in de 
sector nog wel eens anders. ‘Ik geloof heel 
erg in samen kansen creëren. Daarom zijn 
we ook leerwerkbedrijf en krijgen hier 
jaarlijks meerdere stagiaires kansen, soms 
zelfs een baan als het klikt. Om dezelfde 
reden werken we ook samen met andere 
logistieke aanbieders, want samen kom 
je verder. Onze doelen zijn niet gericht op 
het korte termijn succes. Dit is de reden 
waarom we, indien mogelijk, kiezen voor 
lange termijn relaties met onze klanten. 
Weten wat we aan elkaar hebben is 
daarom essentieel. ‘

Van Dorst Logistic Services is 

bepaald geen onbekende naam 

in de logistieke wereld. Wat ooit 

begon als foeragehandel in 1936, 

groeide uit tot een klantgerichte 

full service dienstverlener. 

Eigenaar Arnold de Hoon legt 

uit wat  de kern van het huidige 

succes is.
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