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Stroe, 28 november 2018 

 

Coolblue wint Nederlandse Logistiek Prijs 
Jury: Coolblue weet logistiek als meetbare toegevoegde waarde te benutten 

 

Coolblue is de winnaar van de 34ste editie van de Nederlandse Logistiek Prijs 2018. Dit maakte 

vereniging Logistiek management (vLm) zojuist bekend tijdens het vLm Gala van de Logistiek in 

Stroe. ‘Coolblue heeft op indrukwekkende wijze en in korte tijd een eigen bezorgdienst 

geïmplementeerd. Deze bezorgdienst, CoolblueBezorgt, is volledig geïntegreerd in de klantreis en 

leidt tot hogere klanttevredenheid, minder klantvragen, minder retouren en omzetgroei. Het gaat 

hier om extra logistieke service die zichzelf terugverdient’, aldus de jury.  

 

Met de Nederlandse Logistiek Prijs wil vLm de innovatie en professionalisering van de logistiek 

stimuleren. De gelauwerde onderneming moet een inspiratiebron zijn en een voorbeeldfunctie voor 

andere bedrijven vervullen. Eerdere winnaars waren onder meer Wehkamp, IBM, Hema, Heineken, 

de Van Drie Groep, TomTom, ID&T, Ortec, Sabic, Connekt, ASML, Nike, Docdata en Auping. In 2017 

ging de prijs naar Damen Shipyards. In 2018 is de prijs voor de 34e keer uitgereikt.  

 

Aandacht 

Juryvoorzitter Prof.dr. Jos van Hillegersberg, Universiteit Twente, over de keuze voor Coolblue: ‘De 

implementatie wordt ondersteund door een overtuigende kosten- en batenanalyse in de gehele 

keten van bezorgen en installeren van witgoed en televisies. Bij Coolblue staat de klant centraal en is 

er aandacht voor medewerkerstevredenheid en duurzaamheid. 

 

Meetbare toegevoegde waarde 

De invoering van een eigen bezorgdienst bij Coolblue is succesvol geïmplementeerd. Met de logistiek 

maakt Coolblue de klantreis van A tot Z helemaal compleet. Dat brengt meetbaar toegevoegde 

waarde voor de klant. Ook houdt Coolblue aandacht voor de medewerker. Zo zijn zij een inspirerend 

voorbeeld voor de sector’ 

 

 
Noot voor de redactie 

Voor meer informatie kunt u (ook buiten kantooruren) contact opnemen met Evelyn Mynott (vLm) via 06-52482109. vLm is 

dé beroepsvereniging voor logistiek managers en specialisten en telt ruim 1500 leden. De doelstelling van vLm is het 

http://www.vlm.nl/


bevorderen van de professionele ontwikkeling van (aankomende) logistiek en supply chain professionals door het bieden 

van een netwerk en het uitwisselen van kennis en ervaring. 


