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Welkom in de wondere wereld van 
supply chain!



Supply chain = toeleveringsketen

Geheel van activiteiten 
om goederen te vervoeren tussen een leverancier en een afnemer



De onzichtbare ruggengraat van supply chain…



Wat is het verschil tussen 
deze drie pallets?

Single use
Keep the system

Ruilen
Innovate the system

Pooling
Change the system



Het verhaal van CHEP.



• Internationaal bedrijf (Brambles 
Group)

• Aanbieder van duurzame supply 
chain-oplossingen

• Wereldmarktleider in palletpooling
• 45 jaar CHEP Benelux (Mechelen)
• 1200 klanten
• Topwerkgever



Awards & erkenningen

CHEP ontving in 2020 voor de vijfde keer de gouden 
award en in 2021 & 2022 de platina award voor zijn 
MVO-inspanningen.

Brambles is uitgeroepen tot het tweede meest 
duurzame bedrijf ter wereld in 2021

De displaypallets van CHEP zijn koolstofneutraal 
dankzij projecten die de CO2-uitstoot 
compenseren.

CHEP Benelux heeft 3 lean & green sterren in 
Nederland en 1 in België.

Brambles heeft van de Ellen McArthur Foundation 
een A-waardering gekregen voor zijn circulaire 
manier van werken.

Brambles bereikte in 2022 de eerste plaats in de DJSI in de 
categorie commerciële diensten en benodigdheden. Dit is 
het 9e jaar dat we deel uitmaken van de DJSI.

Partners:

"Leader" Top 1% van de geanalyseerde bedrijven

Morgan Stanley
Capital International

Top 10% van geanalyseerde bedrijven wereldwijd die de 
MAXIMALE AAA RATING behalen

Brambles ontving een A-score in beide categorieën Bos en
Klimaatverandering van het CDP voor 2023. Onder slechts 16 
anderen. 

In 2023 stond Brambles in de top 3 van meest duurzame
bedrijven op de Corporate Knights' Global 100 lijst

Brambles ontving het eerste Terra Carta-zegel in 2021 van 
de Britse prins van Wales voor zijn inzet voor een duurzame 
toekomst.



Onze houding:

Niet te hard op de borst kloppen, er is nog veel werk voor de 
boeg.





Resources

Manufacturing

Use & re-use

Waste

Resources

Manufacturing

Use

Lineair vs. circulair model?



Onze palletpooling in 
‘t kort…

• Pooling: deelmodel gebaseerd 
op de principes van circulaire 
economie

• Deelsystemen worden 
populairder

• Grootste en dichtste 
palletpooling-netwerk: +50 
landen, +500.000 punten, 360 
miljoen pallets



• Geen verborgen kosten
• Flexibiliteit & grote beschikbaarheid
• Vlotte automatisering zonder 

onnodige kosten
• Lagere impact op het milieu



• Ons doel: efficiëntie & 
duurzaamheid

• Ons middel: samenwerking & 
innovatie 



Circulair à regeneratief



De marketing- en communicatiestrategie 
van CHEP Benelux.



Merkstrategisch traject.

Positionering CHEP

Merkbetekenis CHEP

Profilering CHEP

Werkveld

Missie

Visie

Focuspunten

Organisatiecultuur

Waardestrategie

Strategische speerpunten

Merkessentie 

Merkwaarden

Merkattitude

Merkpersoonlijkheid

Merksynthese

Merkarchitectuur

Doelgroepen
Instrumentele & emotionele 
voordelen

Valkuilen
Thought leadership
Bewijsvoering

Profieltekst
Merkoneliner



Thought leadership
• Claim: expert in supply chain
• Doel: efficiëntie én duurzaamheid 

(= green bundle)
• Middel: samenwerking & 

innovatie



MC-doelen in de customer journey?

AWARENESS CONSIDERATION CONVERSION LOYALTY ADVOCACY

MC-doelen MC-doelen



Strategie.

Customer 
journey fase

Awareness Consideration & loyalty

Boodschap CHEP = 
blauwe 
pooling 
pallet

Business positive Planet positive Community positive

Kwaliteiten Efficiëntie Innovatie Duurzaamheid Samenwerkingen

Doelgroepen
Potentiële 

klanten
Potentiële en bestaande klanten

Bestaande 
klanten

Huidige en 
potentiële 

mede-
werkers

Kanalen Visibiliteit 
(sponsoring, 

events, 
gadgets)

• Pers & PR
• Content marketing 
• Events
• Merchandising



Tell the same story over and over…



Persacties

• Lange termijnverhaal
• Zelfde nagels
• Verhouding internationaal –

Europa – Benelux





Soms ook 
nieuwswaardig 
voor algemene 
media!



Content marketing

• Lange termijnverhaal
• Zelfde nagels
• Benelux-specifieke benadering
• Meest geloofwaardige 

informatiebron: experten



Long form videoreeks met supply chain-
experten.



Let’s talk supply chain: Joost Hintjens.



Distributie is key!

WEBSITE Nieuwsbrieven

LinkedIn
Posts 

(own – experts)

Keynotes

Salespresentaties

Events

WebinarsPaid
social ads

Perscampagnes



Distributie is key!

Landingspagina

Social ads

LinkedIn-posts

Blogpagina

Nieuwsbrief



Final take-aways.



Part of the role of a 
thought leader is not to
necessarily have all the
answers, but it's to be
able to ask the right 
questions and the
privilege of being able
to lead the
conversation.

Michael Hyatt



We are not 
above nature, 
we are part of 
it.



As consumers we have 
so much power to
change the world by
just being careful in 
what we buy.

Emma Watson



People always talk about


