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tegen de charme van het beroep. ,,De inzet 
van de trucks en chauffeurs verloopt effi-
ciënter, dat levert geld op. Een ondernemer 
zou gek zijn om daar ‘nee’ tegen te zeggen. 
Bovendien staan we wat dat betreft pas aan 
het begin. De zelfrijdende vrachtwagens 
komen eraan: het is ook voor een bedrijf als 
het onze zeker de vraag welke impact dat 
gaat hebben.”
 
EnGELSE RooTS Het bedrijf waar Bouwer 
over spreekt, is Data2Track, dat in 1995 
het levenslicht zag in Maarssen. De wor-
tels van het huidige bedrijf liggen echter 
in Groot-Brittannië. Destijds waren er nog 
geen nauwkeurige GPS-locatiebepalingen 
beschikbaar. ,,Het Engelse bedrijf Securicor 
bouwde overal in Engeland zendmasten, 
waarmee met radiosignalen posities werden 
bepaald met een betere nauwkeurigheid 
dan GPS destijds. Klanten die er gebruik 
van maakten, waren bijvoorbeeld geldtrans-
porteurs, zoals we in Nederland Brink’s 
hebben.” Die geldtransporten waren voor 
criminelen een doelwit: met een overval 
kon er makkelijk geld buitgemaakt worden. 
,,Door die geldwagens te monitoren door 
middel van deze masten, kon bij een overval 
direct alarm geslagen worden.”

Mede door het succes van dit netwerk in 
Groot-Brittanie, niet alleen bij geldtrans-
porten, maar ook bij transportbedrijven, 
koeriers en openbare ordediensten werd hal-
verwege de jaren negentig de oversteek naar 
de Benelux gemaakt. Zo werd in de Benelux 
een soortgelijk systeem opgebouwd, mede 
gefinancierd door gerenommeerde namen 
als Parcom en Achmea. Dat investeringsgeld 
was noodzakelijk. ,,Op diverse plekken in de 
Benelux moesten percelen worden gekocht 
of gehuurd, waar de 50 of 75 meter hoge mas-
ten opgebouwd moesten worden. Daarnaast 
moesten er overal ontvangstantennes op bij-
voorbeeld de bestaande tv-torens worden ge-
plaatst. Het was een heel kostbaar systeem, 
maar op zich voldeed het wel. Geldtransport-
bedrijven, politieregio’s, ambulancediensten; 
dat soort partijen maakten gebruik van het 
alarmeringssysteem”, schetst Bouwer.
 
inGEHAALD DooR DE TiJD Het bedrijf werd 
echter door de ontwikkelingen ingehaald. 
GPRS, GPS, de opkomst van navigatie-
systemen, GPS op de smartphone; in de 
eenentwintigste eeuw volgden de digitale 
revoluties op het gebied van mobiliteit elkaar 
op, waardoor de oude werkwijze niet meer 
voldeed. ,,Het zijn ontzettend woelige jaren 
geweest, waarin het bedrijf diverse stormen 
heeft doorstaan.”
Zelf kwam Rob Bouwer in 2009 bij het tot 
Data2Track omgedoopte bedrijf werken. Ook 
de verhuizing naar Barneveld was inmiddels 
een feit. Bouwer werd er verantwoordelijk 
voor de commerciële zaken. ,,Wat ik aantrof, 
was een keur aan activiteiten. We deden van 
alles, maar misten op dat moment focus.” Die 
bracht hij zo snel mogelijk aan. ,,Ik had hele-
maal geen verstand van alle technologische 
innovaties, maar wist wel dat we een nieuw 
product moesten ontwikkelen, waarmee we 
ons als bedrijf opnieuw konden profileren. 
Deden we dat niet, dan zou er geen toekomst 
voor ons zijn. Dat klinkt hard, maar was de 
realiteit.”

Data2Track ging daarom terug naar de 
oorsprong: transport van A naar B, posi-
tiebepaling, communicatie, navigatie en 
veiligheid. Tijdens die heroriëntatie zag het 
bedrijf kansen in het mesttransport, een 
tak van sport waar het bedrijf al de nodige 
expertise in had. ,,In Nederland hebben 
we een mestoverschot. Veehouders in deze 
regio kunnen niet al hun mest over het land 
uitrijden, terwijl bijvoorbeeld akkerbouwers 

in het Noorden van Nederland blij zijn met 
mest. Zo vinden over en weer veel mest-
transporten plaats.”
 
STRiKTE mESTREGELS Om fraude te voorko-
men en de uitstoot van fosfaat en stikstof 
beter te reguleren, heeft de overheid steeds 
striktere regels gemaakt. ,,Ingewikkelde 
materie, maar die wetgeving zorgde ervoor 
dat de informatievoorziening bij het laden en 
lossen van mest op de schop ging. Het werd 
verplicht om direct de handelingen terug te 
koppelen naar de Rijksdienst Voor Onder-
nemend Nederland (RVO) of de Vlaamse 
Mestbank”, vat Bouwer samen. Daarvoor 
ontwikkelde Data2Track de eigen ‘AGR 
Cockpit’, een GPS-systeem dat voldoet aan 
de nieuwste eisen die overheden stellen aan 
het vervoer van vaste mest in Nederland en 
België. 

Het systeem bestaat uit een bedienings- 
paneel dat in de cabine wordt geplaatst en 
een trailer controller die wordt bevestigd op 
de as van de bakwagen, aanhangwagen en/
of oplegger. De AGR-cockpit is aangesloten 
op de mestregistratiesystemen. ,,Met deze 
zelf ontwikkelde boordcomputer waren we 
de eerste en hebben we grote mesttranspor-
teurs overtuigd van onze systemen”, schetst 
Bouwer.

Naast het bestrijken van deze nichemarkt 
zette Data2Track een tweede belangrijke 
stap in haar productontwikkeling. ,,Ik denk 
dat we dat ongeveer vanaf 2011 hebben inge-
zet.” Bouwer doelt op de ontwikkeling van de 
Drivers App, een volwaardige boordcompu-
terapp voor de smartphone. ,,We hebben, op 
het radiozendmastentijdperk na, nooit meer 
eigen hardware gehad, maar programmeer-
den altijd software voor bestaande systemen. 
Ik denk dat dat er ook aan bijdraagt om in 
deze tijd een flexibele, wendbare organisatie 
te zijn. Zo ben je er ook toe in staat om nieu-
we technieken te omarmen”, denkt Bouwer.
 
BETALEn nAAR GEBRUiK Data2Track zag dat 
smartphone en tablet steeds belangrijker 
werden, ook voor transportbedrijven. ,,Zij 
werkten nog met de traditionele, ingebouwde 
boordcomputer, waarvoor de transporteur 
een vast bedrag betaalde, ongeacht de vraag 
of een truck reed of stilstond.” 
De Barneveldse onderneming, gevestigd op 

Harselaar-West, ontwikkelde een app met 
alle mogelijkheden van de boordcomputer, 
gecombineerd met een nieuw verdienmodel. 
,,Wie gebruik maakt van de app betaalt daar-
voor. Het werd voor transporteurs: betalen 
naar gebruik. Juist in de crisistijd, toen het 
transport het ontzettend moeilijk had, waren 
veel ondernemers daar erg blij mee.”
,,Maar we zijn natuurlijk niet de enige die 
deze stap heeft gezet. Alle grote boordcom-
puterleveranciers hebben inmiddels een 
eigen app op de markt gebracht. We onder-
scheiden ons door ook de CAN-Bus - en de 
digitale tachograaf-gegevens aan de app te 
koppelen. Zo ver zijn concurrenten nog niet”, 
stelt Bouwer.

Al die ontwikkelingen hebben ervoor 
gezorgd dat Data2Track de afgelopen jaren 
flink groeide. Van vier medewerkers in 2009 
staat de teller inmiddels op elf medewer-
kers. ,,Daarnaast is het perspectief voor de 
komende jaren goed. We verwachten de 
komende jaren nog meer programmeurs 

in dienst te nemen”, verwacht Bouwer, die 
echter benadrukt dat groei van het aan-
tal medewerkers niet het doel is. ,,Nee, 
we willen het liefst een wendbaar bedrijf 
blijven, dat inspeelt op de komst van nieuwe 
technologieën.”
 
ToEKomST onGEWiS Maar hoe die wereld er 
precies uitziet? ,,Kijk naar hoe het werk van 
de vrachtwagenchauffeur in relatief korte 
tijd veranderd is. Van de charme van vrij-
heid, geen baas die continu mee je meekijkt, 
wordt een chauffeur nu continu gemonitord. 
De vrachtwagen is een mobiele werkplek 
geworden, of we dat nu leuk vinden of niet. 
En die ontwikkeling gaat de komende jaren 
door.” Toch weet Bouwer ook niet wat de 
toekomst precies gaat brengen. ,,Dat is het 
lastige, maar ook weer het mooie ervan. 
Dat houdt ons werk uitdagend. Maar ik ben 
ervan overtuigd dat we oplossingen moeten 
bedenken, waarvan webbased, mobiele, 
intelligente technologieën en het verwerven 
en benutten van data de spil zijn.”

Barnevelds bedrijf gespecialiseerd 
in voertuigcommunicatie

,,Onze systemen helpen 
transportbedrijven met 
het nemen van de juiste 
beslissingen op het juiste 
moment..” Dat stelt Rob 
Bouwer, commercieel 
directeur van 
Data2Track. De 
groeiende onderneming 
uit Barneveld heeft zich 
toegelegd op 
voertuigcommunicatie.

Edward Doelman

De vraag komt bijna aan het 
einde van het interview: 
Is het beroep van vracht-

wagenchauffeur er door alle technische 
oplossingen leuker op geworden? Daar moet 
de Nijkerker even over nadenken. ,,Weet 
je”, begint hij. ,,Big brother is watching you, 
dat is hoe de chauffeurs het vaak erva-
ren. De bedrijven die van onze systemen 
gebruikmaken, kunnen precies zien waar 
een voertuig met welke snelheid rijdt, hoe 
laat die chauffeur vertrokken is en wat het 
brandstofverbruik is. Wie een paar kilome-
ter omrijdt, omdat dat makkelijker en beter 
doorrijdt, kan een bericht van de planning 
verwachten. ‘Waarom rijd je daar?’ Als je dat 
in ogenschouw neemt, kun je wel stellen dat 
de charme van het beroep door de techniek 
wat afgenomen is. Daarentegen zijn er ook 
veel chauffeurs die deze technieken juist 
verwelkomen, omdat dit een berg papier-
werk bespaart.”

Aan de andere kant is daar het credo ‘kennis 
is macht’. Dankzij de boordcomputer en de 
data die hij oplevert, kunnen transport-
bedrijven hun logistieke opdrachten beter 
plannen en daarmee kosten besparen. Die 
voordelen wegen volgens Bouwer zeker op 

 p Rob Bouwer: ,,De inzet van trucks en chauffeurs verloopt efficiënter, dat levert geld oṕ .́ 

 p Rob Bouwer, commercieel directeur van Data2Track.  p Rob Bouwer: ,,De vrachtwagen is een mobiele werkplek geworden, of we dat nu leuk vinden of niet´ .́ 

Made in Barneveld
Bedrijfsnaam: Data2Track
opgericht in: Groot-Brittannië
Jaar van oprichting: 1995
in Barneveld gevestigd sinds: 2008
Aantal medewerkers: 11 medewerkers
Adres: Veemweg 19
Website: www.data2track.nl
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