PERSBERICHT
Meldpunt Samenwerking voor het wegtransport opgericht.
Transportondernemers die met collega-ondernemers willen samenwerken, kunnen zich vanaf
vandaag melden bij het Meldpunt Samenwerking op http://transportbedrijf.com. Het
Meldpunt Samenwerking is een van de resultaten van het voorlichtingsproject Het Virtuele
Transportbedrijf, waarin twaalf transportconsultants deelnemen. Met het oprichten van het
Meldpunt, hopen de consultants een positieve bijdrage te leveren aan het tot stand komen van
structurele samenwerking in de bedrijfstak.
Ondernemers die belangstelling hebben voor samenwerking, kunnen zich door middel van
een elektronisch formulier op internet, bekend maken bij een vertrouwenspersoon, de
consultant Rick Agema. De consultant inventariseert wat voor soort samenwerking van
toepassing zou kunnen zijn. Agema zal aanmelders proberen te matchen, indien mogelijk
zelfs te clusteren, en vervolgens polsen of de ondernemers belangstelling hebben voor
daadwerkelijk contact. Strikte geheimhouding is gegarandeerd.
Kenmerkend voor het Meldpunt is, dat het initiatief geheel los staat van overheden en
belangengroeperingen. Door die onafhankelijke positie, menen de consultants dat eventuele
aarzeling van transportondernemers om zich aan te melden, worden weggenomen.
‘Het Virtuele Transportbedrijf’ schetst een beeld van toekomstige bedreigingen en kansen
voor het goederenvervoer over de weg. Twaalf consultants benaderen dit onderwerp vanuit
evenzovele invalshoeken. Een van de ‘grootste gemene delers’ in de visies, is het gebrek aan
structurele onderlinge samenwerking in de bedrijfstak goederenvervoer. Dat is natuurlijk niet
verrassend. De consultants willen het echter niet laten bij deze constatering en proberen er wat
aan te doen. In ieder geval wordt met dit neutrale meldpunt de bedrijfstak nu de gelegenheid
geboden.
Rick Agema opereert met zijn bureau ConTRRA te Lekkerkerk als zelfstandig adviseur. Hij
heeft veel ervaring op het gebied van het tot stand komen en ‘managen’ van
samenwerkingsverbanden.
Zoetermeer, 21 augustus 1998.
noot voor de redactie: Bij meer vragen kunt u zich wenden tot Rick Agema, tel. 0180-669144,
of Kars Jol, tel. 079-3420736. Meer informatie vindt u tevens op de site
http://transportbedrijf.com.

