
 

 

 

“Ook op de lange termijn geeft XPOfleet mij inzicht in de keuzes die ik als fleet manager  

maak” 

 

Een dikke twaalf jaar had Jan van 't Veld in de leasebranche gezeten, toen hij vijf 

jaar geleden als wagenparkbeheerder bij KWS Infra begon. Er lag een mooie 

uitdaging voor hem ; het fleet management naar een hoger niveau tillen. Fleet 

management software van XPOfleet hielp hem bij het bereiken van zijn doelen. 

 

"Voordat ik bij KWS Infra begon, was alles hier decentraal geregeld. Het fleet management 

lag bij de verschillende vestigingen van KWS Infra zelf. Er was geen fleet management 

software dus ook bijna geen inzicht in het wagenpark. Vanuit mijn achtergrond in de 

leasebranche weet ik echter dat ondersteunende software essentieel is. We zijn toen op 

zoek gegaan naar een partij die passende software kon bieden." 

 

Aanpassen naar de eigen wensen 

Van 't Veld stuitte in zijn zoektocht op 

XPOfleet. Wat hem direct aansprak: 

"XPOfleet bood een softwareprogramma 

waar we toen zelf ook nog het nodige mee 

konden doen. We konden het zo 

aanpassen dat het zou voldoen aan onze 

eigen wensen en behoeften. Iets wat ik 

niet zag bij andere aanbieders die veelal 

standaard pakketten leverden." Deze 

behoefte van KWS Infra aan een stukje 

eigenheid en inbreng in de ontwikkeling 

van de software, sloot volledig aan op de filosofie van XPOfleet, gericht op het ontwikkelen 

van software op basis van de vraag en behoefte van de fleet manager. Fleet managers zoals 

Van 't Veld worden nauw betrokken in het ontwikkelproces. Van zowel de eigen op maat 

gemaakte toepassingen als nieuwe applicaties die XPOfleet ontwikkelt. Zo blijft de software 

zo dynamisch als het vak van fleet manager zelf.  

 



 

 

 

 

 

Digitaal archief 

Dit luisteren naar de behoefte van fleet managers resulteerde onder andere in de 

ontwikkeling van de IntelliScan. Een applicatie waarmee op eenvoudige wijze een digitaal 

archief van een berijder of voertuig kan worden bijgehouden. Op het moment dat 

documenten zijn ingescand, kunnen deze automatisch worden geüpload naar het digitaal 

archief in de toepassing. Dat betekent dat er niet alleen één fleet management overzicht is, 

maar ook een archief van alle relevante documenten. Gerelateerd aan de berijder en het 

voertuig. Het grote voordeel voor een fleet manager is dat hiermee ook het volledige 

papieren dossier, zonder tijdsverlies, direct in XPOfleet beschikbaar is.  

 

 

Sneller communiceren 

Een andere applicatie, waar Van ‘t Veld zelf ook een mooie bijdrage aan heeft geleverd, is 

het communicatieplatform genaamd Communicator. Bij het maken van een selectie in de 

fleet management software, zoals voertuigen in bestelling of aflopende contracten, kan  

direct gecommuniceerd worden met de leverancier of berijder. Deze communicatie wordt 

weer in het digitaal archief opgeslagen. Het is dus niet nodig om bijvoorbeeld alles via 

Outlook weer over te typen in het systeem. Van 't Veld: "Bij het verwerken van mijn 

bekeuringen, hoef ik alleen maar de betreffende berijder aan te klikken en Communicator 

verstuurt een gestandaardiseerd bericht. Vroeger moest ik eerst een mailtje tikken en de 

bijlage erbij zoeken. Nu kan dat in één vaart door." 

 

Eenvoudige rapportages maken 

Tijdsbesparing en gemak ervaart Van 't Veld ook op andere vlakken, zoals de facturatie. 

"Facturen verwerken is een tijdrovende bezigheid. Met de laatste update van het 

programma is dat een fluitje van een cent. Invoeren van auto's, gegevens eruit halen, een 

rapportage draaien, het gaat allemaal veel makkelijker. Als het management een 

rapportage wil hebben van het een of het ander, kan ik dat nu binnen tien minuten 

aanleveren. Maar ook een berijdersrapportage is eenvoudig uit het systeem te halen. Iets 

waar bijvoorbeeld de HR-afdeling veel gebruik van maakt voor de gesprekken met 



 

 

medewerkers. Op deze rapportages staat precies het aantal bekeuringen en de eventuele 

schade die is gereden."  

 

 

 

Integratie van systemen 

Binnen fleet management komen er zo nu en dan nieuwe leasemaatschappijen bij en wordt 

de samenwerking met andere partijen weer verbroken. Zo ook bij KWS Infra. “Niet zo lang 

geleden zijn we de samenwerking aangegaan met een nieuwe leverancier. Deze is volledig 

geïntegreerd in het systeem. Hierdoor kunnen we voor meerdere leveranciers, inclusief de 

nieuwe, dezelfde inzichten bewaken.” Om dit te realiseren laat XPOfleet leveranciers toe alle 

data elektronisch op te laden. Voor elke partij wordt een interface op maat gemaakt die het 

mogelijk maakt om de data tussen de verschillende systemen aan elkaar te koppelen. Het 

vervolgens centraliseren van deze integratie, voorkomt dat er een situatie ontstaat waarbij 

bijvoorbeeld driekwart van de fleet inzichtelijk is gemaakt  maar data van nieuwe 

leveranciers niet inzichtelijk is. Die integratie tussen zowel externe leveranciers en interne 

processen is ook belangrijk voor andere afdelingen binnen de organisatie. Vanuit XPOfleet is 

er een koppeling gemaakt tussen het  financiële systeem en het systeem van HR. Op die 

manier hoeft HR mutaties niet nog eens over te typen naar het eigen systeem. Wat een 

substantiële tijdsbesparing oplevert. 

 

Inzicht in de vloot 

Een belangrijk aspect in de rapportages die Van ’t Veld aan de directie levert, is het kunnen 

herleiden van de kosten naar de verschillende vestigingen. XPOfleet biedt de mogelijkheid 

om ook op dagelijkse basis een doorberekening van de juiste kosten naar de juiste entiteit 

te maken. Wanneer wagens verschoven worden tussen vestigingen of tussen berijders, kan 

de vestiging een exacte uitgerekende kostenpost krijgen. Van ’t Veld: “Wij hebben binnen 

KWS Infra één pool met de auto’s van de verschillende vestigingen. Als ik een auto van 

Zwolle naar Amsterdam verplaats, ziet de vestiging in Amsterdam de volgende dag dat ze 

er een auto bij hebben gekregen. Ze zien ook wat de kosten zijn. Deze gebundelde visie van 

alle kosten en baten maar ook van alle leveranciers, dankzij de integratie van systemen, 

geeft mij als fleet manager een helikopterview van alles wat er in het wagenpark speelt. Ik 



 

 

heb daarmee niet alleen een goed beeld van de dag van vandaag, het biedt mij ook op de 

lange termijn inzicht in de keuzes die ik heb gemaakt.”  

 


