
Van Schijndel Transport TransMission:

samenwerking met eigen identiteit 

heden. De dienstverlening daaromheen is com-
pleet, van orderpicking en adressering tot trans-
port. Maatwerk dus.” Van Schijndel komt nog 
even terug op de flexibiliteit van het transport. 
“Onze eigen wagens rijden de grote partijen en 
moeilijk hanteerbare of kwetsbare goederen. Via 
TransMission, met depots over het hele land van 
Bergen op Zoom tot Enschede en van Alkmaar tot 
Weert, bereiken we elke dag alle winkelstraten en 
alle bedrijfsterreinen.”
’s Nachts gaan de goederen naar de depots om ze 
van daaruit overdag over korte afstanden te dis-
tribueren. “Daarmee boeken we veel tijdwinst”, 
weet Van Schijndel uit ervaring.

Vernieuwingen
Van Schijndel Transport heeft de laatste jaren flink 
gemoderniseerd. “De vernieuwingen van het 
pand (van kantoor tot hallen, red.) waren nood-
gedwongen. Verder hebben we fors geïnvesteerd 
in voertuigen, die voldoen aan de Euro5-norm.” 

Van Schijndel geeft aan dat de milieueisen steeds 
meer worden aangescherpt, dat vaak alleen schone 
voertuigen de binnensteden in mogen en dat niet 
alleen uitstoot maar ook geluidshinder steeds vaker 
een bottleneck is. “Wij anticiperen daarop met ons 
materiaal zodat we klant op elk moment van de 
dag van dienst kunnen zijn.”

Hofleverancier
In 2006 kreeg Van Schijndel Transport de Koninklijke 
onderscheiding Hofleverancier. Een verrassing voor 
Antoon en een kroon op het werk, dat in 125 jaar is 
verricht. Het Helvoirtse bedrijf ademt de familiecul-
tuur. De Van Schijndels Jan, Hein, Harrie en Antoon 
volgden elkaar in de directie op. Zoon Jurgen en 
dochter Nancy (nu reeds werkzaam binnen de 
organisatie), geven daar in de toekomst ongetwij-
feld een vervolg aan. Van Schijndel Transport rijdt 
met veertig auto’s, heeft 75 medewerkers en heeft 
uitstekende opdrachtgevers. Die vertrouwen op 
de hoogwaardige dienstverlening van het bedrijf. 
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“Groei en een goed personeelsbestand heeft tal 
van voordelen. Mede door onze organisatiestruc-
tuur kunnen we alles binnen de venstertijden 
afwerken en dat wordt door onze opdrachtgevers 
gewaardeerd. Ons onderscheidend vermogen? 
Tijdlevering, werkpleklevering, spoeddiensten, acht 
uur levering en track and tracing waardoor de klant 
zijn opdracht ieder moment tot en met de elektro-
nische handtekening digitaal kan volgen.” 

Van Schijndel Transport maakt deel uit van het 
samenwerkingsverband TransMission. Dertien ver-
voerders in Nederland wisselen onder die naam 
dagelijks goederen uit. Een logistieke samenwer-
king die de klanten van de aangesloten transport-
bedrijven alleen maar voordelen biedt. “Het is het 
grootste samenwerkingsverband van transport- en 
distributiebedrijven in ons land. We rijden met vijf-
honderd auto’s en in totaal hebben we elfhonderd 
medewerkers.” Van Schijndel spreekt over dertien-
duizend zendingen per dag en dat hoofdzakelijk in 
de Benelux. “Fijnmazige distributie, van een doosje 
tot een vrachtwagen vol pallets.”

Eigen identiteit
De schaalgrootte impliceert niet dat Van Schijndel 
Transport de eigen identiteit los laat. “Wij heb-
ben onze eigen werknemers, vrachtauto’s, klan-
ten en uiteraard opslagmogelijkheden. Zo bieden 
we onze klanten warehousing aan. We hebben 
zo’n vijfduizend vierkante meter opslagmogelijk-


