
Integrale Beroepsopdracht  4 : The last mile 

 

Het afleveren van kleine zendingen in wijken, dorpen- en steden brengt met zich mee dat we steeds 

meer diesel busjes zien die overal een kleine zending komen afleveren en daarmee gepaard gaande 

zijn we getuige van diverse ongewenste neven effecten van de internet aankopen die veel bedrijven- 

en particulieren tegenwoordig doen. 

Aan jullie de taak om hiervoor een oplossing te zoeken ! 

De klas gaat in groepjes uiteen om naar verschillende mogelijke oplossingen te zoeken. Enkele opties 

worden basaal aangegeven en dan is het aan jullie om hier een uitwerking van te maken  

Mogelijke opties : 

• Is het mogelijk om 2 electrische fietsen aan elkaar te monteren zodat er een 4 x 2 fiets 

ontstaat waarmee een aanhangwagen kan worden getrokken waarin een pallet van minimaal 

1 kubieke meter en een gewicht van 500 kilo kan worden vervoerd door 2 fietsers? 

• Is het mogelijk om een”Golf car” zo’n bovengenoemde aanhangwagen te laten trekken, 

zodat er zonder gebruik te maken van verbrandingsmotoren zendingen in een wijk kunnen 

worden afgeleverd? 

• Als je met langzaam rijdende voertuigen gaat werken, kun je dan gebruik maken van oude 

aanhangwagens van verhuurbedrijven ( Boedelbak ) en deze geschikt maken voor jouw 

werkzaamheden? 

• Is het mogelijk om een constructie te maken met ladingdragers waarin zendingen op wijk 

gesorteerd kunnen worden voorgeladen en deze ladingdragers met een vrachtauto naar een 

laatste hub op een industrie terrein van een stad of een dorp kunnen worden gebracht en 

van daaruit met een milieu vriendelijk voertuig kunnen worden geplaatst en vervolgens de 

zendingen kunnen worden afgeleverd? 

• Is het mogelijk om bv een treintje te maken van een aangedreven voertuig en bijbehorende 

aanhangers om meerdere ladingdragers mee te nemen? ( zoals je bv ook wel ziet  voor het 

pendelvervoer van passagiers tussen de stadscentra en bv het spoor- of busstation, speciaal 

voor toeristen) 

• Is het mogelijk om zo’n ladingdrager constructief zo te maken dat deze met een EPT of met 

een (meeneem)heftruck kan worden geplaatst en daarmee de woonwijken in te gaan? 

• Welke opties schieten bij jou / jullie te binnen? Mogelijk zien jullie veel betere oplossingen? 

Bovenstaand zie je diverse opties om verder uit te werken en waarbij  je jezelf steeds de volgende 

vragen moet stellen:  

- Is mijn idee uitvoerbaar ? 

- Is mijn idee kostentechnisch concurrerend met het vervoer van zendingen met een busje? 

- Is mijn oplossing verkeerstechnisch toegestaan en welke rijbewijzen of minimum leeftijd en 

minimumopleiding is hier aan verbonden? 

- Biedt mijn idee ook oplossingen op gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, 

in de zin van dat het mogelijk ook een leer-werkplek of een baan kan opleveren voor mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt de met behoud van uitkering hier een dagtaak kunnen 

vinden? 

- Bij welke partijen of websites kun je de benodigde informatie vinden, zodat je op basis van 

reële informatie jouw opties kunt bekijken of verfijnen? 



- Zijn er lokaal bedrijven die  dit soort constructies kunnen bouwen of aanpassen?  

- Is jouw idee mogelijk interessant voor een bedrijf of een Gemeente om tot uitvoering te 

brengen ? 

Om te voorkomen dat er allerlei voertuigen in de steden, dorpen of wijken komen om uitvoering 

te geven aan de “last mile” is het noodzakelijk dat er een soort “hub” komt en deze zal beheerd 

moeten worden. Logistiek gezien moet zo’n hun weer een lijntje hebben binnen het 

verzorgingsgebied waarbij tegelijkertijd goederen kunnen worden opgehaald en afgeleverd. Stel 

dat jij / jullie zo’n hub gaan opzetten, wat voor soort gebouw heb je dan nodig? Kun je volstaan 

met een locatie in een bedrijfsverzamelgebouw? Zijn er mogelijkheden om jouw idee bv uit te 

voeren in een leegkomende stal in agrarisch gebied of misschien wel in een leegkomend 

winkelpland / magazijn aan de rand van de stad? 

Kortom: 

• Aan welke eisen moet zo’n locatie voldoen? 

• Op welke manier kun jij zo’n locatie voldoende “bemensen” om  zo veel mogelijk 

operationeel te zijn   

• Op welke manier kun jouw idee voldoende onder de aandacht brengen bij potentiële klanten 

/ opdrachtgevers zodat zij ook daadwerkelijk van jouw diensten gebruik gaan maken? 

• Welke materialen- en middelen heb je nodig binnen zo’n pand ? 

• Voorzie je mogelijkheden om jouw idee lokaal, regionaal, provinciaal of landelijk uit te rollen 

en jouw concept mogelijk als franchise organisatie uit te rollen? 

Opdracht : 

1. Bestudeer de probleemstelling met jouw projectgroep en wissel ideeën uit die in jullie 

brainstorm sessie  naar voren komen. 

2. Maak een gefundeerde keuze m.b.t. de oplossingsrichting waar jullie het meeste fiducie in 

hebben en beperk je daartoe. 

3. Onderzoek de realiseerbaarheid van de door jullie gekozen oplossingsrichting , zo mogelijk 

aan de hand van voorbeelden of opgevraagde vrijblijvende mogelijkheden. ( Als het gaat om 

oriëntatie op het maken van constructies van voertuigen of ladingdragers beperk je jezelf tot 

het bezoeken van websites van constructeurs of mechanisatiebedrijven en uiteraard kun je 

ook contact zoeken met de opleidingsteams van de Sector Techniek bij het Graafschap 

College 

4. Maak met je projectgroep een presentatie over jullie aanpak en ontwikkeling van jullie 

oplossing(en) voor “the last mile” 

5. Presenteer jullie toekomstvisie op basis van de hierboven gestelde vragen, geef duidelijk aan 

waar jullie mogelijkheden en valkuilen zien, waar winst te behalen is en waar risico’s uit 

bestaan. 

6. Maak een marketingplan voor jullie “onderneming” waarmee je Gemeenten, klanten, 

opdrachtgevers, producten  en geldverstrekkers kunt overtuigen om mee te werken aan 

jullie nieuwe concept 

7. Presenteer per projectgroep jullie plan aan de klasgenoten en beoordeel elkaars plannen op 

gebied van de criteria Innovatie, Financiële haalbaarheid. Milieuzorg, MVO, betrouwbaarheid 

. 

Veel succes met deze opdracht !! 


