
 

 

In een magazine over 75 jaar Selman 
Transporten kan Theo Martens (69 jaar) 
niet ontbreken. Hij begon op 1 januari 1973 
als chauffeur bij het bedrijf. “Na de zonen 
van oprichter Selman kwam ik als derde in 
dienst”, vertelt hij. “Door de groei van het 
bedrijf kreeg ik in 1992 een nieuwe functie: 
wagenparkbeheerder. Daarnaast werd ik 

verantwoordelijk voor het onderhoud aan 
de gebouwen en voorman van de hal. Dat 
heb ik gedaan tot ik in 2017 met pensioen 
ging. Nu zit ik nog twee keer per week op de 
vrachtwagen. Dat zie ik niet als werk. Zolang 
ik het leuk blijf vinden en het bedrijf het ziet 
zitten, ga ik daarmee door. Misschien wel tot 
mijn 75ste.”

Direct na de oorlog, in 1946, startte Thé 
Selman zijn transportbedrijf. Nu 75 jaar 
later staat er een mooie onderneming 
die gespecialiseerd is in het transport 
en de logistieke dienstverlening voor de 
sierteeltsector. In die driekwart eeuw is veel 
gebeurd. Er is hard gewerkt en we kenden 
grote successen, maar ook diepe dalen. 
Precies zoals het in het leven gaat. 

Uitstekende toekomstmogelijkheden 
We kijken trots terug op onze historie en 
zijn fier op onze medewerkers. Samen 
vormen wij Selman, een prachtig bedrijf 
met uitstekende toekomstmogelijkheden 

en dat al 30 jaar gehuisvest is direct aan 
de A15. Daardoor hebben wij zeer goede 
verbindingen met Duitsland. 

Dank en waardering 
Wij bedanken al onze relaties en ons 
personeel. Dankzij hen kunnen wij dit 
jubileum vieren. Helaas is het niet mogelijk 
iedereen in deze uitgave aan het woord te 
laten, maar weet dat wij u minstens zoveel 
waarderen. Iedereen bedankt voor het 
vertrouwen dat u al die jaren aan ons gaf. 
Ook in de toekomst bieden wij u graag onze 
diensten aan en kunt u rekenen op onze 
tomeloze inzet. Dag en nacht. 
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Historie
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1946 Oprichting Transportbedrijf 
 Thé Selman. Doel verzorging 

transport agrarische producten 

1951 Inschrijving Kamer van Koop-
 handel Selman Transporten 

1969 Zonen Ben en
  Wim Selman 
 treden in dienst

1971 Specialisatie transport 
 sierteeltvervoer

1982 Introductie cc-karren in NL en D 
 
1990 Opening nieuwbouw 
 Nijverheidstraat 40 in Bemmel

1995 Directiewisseling: Ben en Wim 
 Selman uit dienst
 Nieuwe directie: Arno Driessen

1998 Verdere specialisatie sierteelt-
 vervoer Benelux en Duitsland

2000 Opening nieuwbouw overslaghal
 Erfurt (D) 

2019 Realisatie Nieuwbouw hal 4, 
 1000 m2

2020 Opening tankstation 

2021 Selman 75 jaar jong! 

‘Mister Selman’ Theo Martens 
denkt nog niet aan stoppen 

Voorwoord 
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Selman Transporten telt 50 medewerkers. Daarvan zijn 40 chauf-
feurs. De overige medewerkers werken verdeeld over vier afdelin-
gen vanuit het bedrijfspand in Bemmel. Op deze pagina’s stellen zij 
zich voor en vertellen daarbij wat zij doen. 

Afdelingen 
Selman Transporten 
stellen zich voor 

Planning, het kloppend hart van het bedrijf 
De planning is het kloppend hart van elk transportbedrijf. Bij 
Selman Transporten is dat niet anders. Het team, dat onder leiding 
staat van Patrick van Dinter (28 dienstjaren), zorgt elke dag voor 
de meest optimale ritplanning, zowel qua tijd als kosten. De 
andere planners zijn Bas Driessen (7 dienstjaren, geen familie) 
en stagiair Jari Verkerk (die via zijn vader al vanaf jonge leeftijd 
betrokken is bij Selman). 

Waardevol
“Omdat we qua leeftijd en ervaringsjaren zo verschillen, vullen we 
elkaar goed aan”, zegt Van Dinter. “Mijn jonge collega’s brengen 
nieuwe kennis mee en een frisse blik. Daar leer ik weer van. Jari 
rijdt meestal in het weekend vrachtwagen voor het bedrijf en geeft 
vanuit de ogen van een chauffeur feedback op ons werk. Dat is 
heel waardevol.” Bas Driessen: “En wij leren natuurlijk heel veel 
van Patrick.”

Dynamiek
De dynamiek van de functie is wat de planners zo aanspreekt aan 
hun beroep. “Je weet nooit hoe de dag verloopt, het is altijd an-
ders”, vertelt Bas Driessen verder. “Je moet stressbestendig zijn, 
snel kunnen schakelen, overzicht behouden en uithoudingsvermo-
gen hebben. Het zijn meestal lange dagen, want we gaan pas naar 
huis als het werk gedaan is.” Van Dinter: “En als je klaar bent en 
alle chauffeurs zijn veilig aangekomen en de klanten zijn tevreden, 
dan geeft dat elke keer weer veel voldoening.” 

Ondersteunende diensten, drie afdelingen op zich 

Carin Driessen (echtgenote van Arno), Michelle Poos en Imelda Vermeulen
bestieren samen drie afdelingen. Ook hier is de teamwerking heel 
belangrijk, zodat er geen werkzaamheden tussen wal en schip vallen. 
Onder Driessens taken vallen het secretariaat, de receptie, de telefoon en 
personeelszaken. Poos is lid van het managementteam en verant-
woordelijk voor de financiële administratie en een deel van de personeels-
zaken: “Carin stelt voor PZ de arbeidsovereenkomsten op en houdt zich 
onder andere met de pensioenen bezig en ik doe de dossieropbouw en 
salarisadministratie.” Het interieurbeheer van Selman verzorgt Imelda. 

Diversiteit 
“Ik heb een secretaresseachtergrond en ben hier in 2014 voor één dag 
in de week begonnen om tijdelijk de toenmalige secretaresse te vervan-
gen”, vertelt Driessen. “Dat ‘tijdelijk’ werd vast en sinds twee jaar werk 
ik vier dagen in de week. Ik doe veel verschillende dingen en dat is wat 
ik het leukst vind, de diversiteit, dat geen dag hetzelfde is. Ik ga altijd 
met plezier naar het werk.”

Heldere overzichten 
Poos studeerde bedrijfseconomie en kwam 5 jaar geleden bij Selman. 
“Mijn eerste echte baan. Met cijfers bezig zijn, vind ik heel interes-
sant. Voor het MT verzorg ik bijvoorbeeld elke maandag een financiële 
rapportage. Dat is een dashboard waarin alle relevante manage-
mentinformatie is opgenomen. Aan de hand daarvan kan tijdig worden 
bijgestuurd. De cijferstromen omzetten naar heldere overzichten is 
uitdagend werk. Automatisering maakt het mogelijk om slimmer, sneller 
en efficiënter te opereren. Op dat vlak hebben we in de afgelopen jaren 
grote stappen gezet. En met de vervolgstappen daarop zijn we volop 
bezig. Proactief werken is daarbij het motto.” 
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Emballagebeheer leidt karrenstroom in goede banen 

In het sierteeltvervoer is de Deense kar, of CC-container, de standaard 
ladingdrager. Bij de introductie ervan in Nederland en Duitsland speel-
de Selman Transporten in 1982 een belangrijke rol. Ook op het gebied 
van Deense karren kan Selman klanten geheel ontzorgen. Daarbij 
speelt de afdeling emballagebeheer – en zusterbedrijf Sema Containing 
- een centrale rol. Hier werken Stephan Mathijssen en operationeel 
manager René Jansen, die tevens in het MT verantwoordelijk is voor 
commerciële zaken en bij Sema Containing de functie van hoofd 
emballagebeheer vervult. 

Saldobeheer
“Parallel aan de goederenstroom die wij verwerken loopt de embal-
lagestroom”, geeft Jansen aan. “Het aantal uitstaande karren wordt 
dagelijks verwerkt in een emballage-administratie. Het is belangrijk dat 
onze relaties beschikken over de juiste hoeveelheid karren op de juiste 
plaats en daarvoor zorgen wij.” De overzichten van de saldo’s houdt 
Stephan Mathijssen bij op basis van de vrachtbrieven. “Dat is een heel 
gepuzzel”, zegt hij, “en daardoor tijdrovend. Op dit moment ben ik 
80% van de tijd daarmee bezig.” 

Ontwikkeling digitale vrachtbrief  
Het werk van Mathijssen wordt binnenkort sterk vereenvoudigd door 
de komst van een digitale vrachtbrief die gekoppeld is aan de emballage-
administratie. Jansen: “Die ontwikkelen we samen met ICT-partner 
Bexter en is uniek in onze sector. Het grote voordeel hiervan is dat het 
actuele saldo realtime beschikbaar is, voor 100% overeenkomt met de 
aantallen op de vrachtbrief en niet achteraf hoeft worden opgesteld.” 

®

Het hechte team van de hal 
De vier op- en overslaghallen van Selman Transporten zijn het 
domein van Twan Brons, Ed Driessen (broer van) en Herman 
Thebes. De stroom aan in- en uitgaande stapelwagens, Deense 
containers, pallets en leeggoed leiden zij in goede banen. “Wij 
doen de complete inslag en zorgen ervoor dat de uitgaande 
distributieritten op ritniveau op tijd klaar staan”, geeft Brons aan. 
“Verder begeleiden we het laden en lossen en zorgen we er onder 
meer voor dat inkomende lading en emballage wordt geregistreerd 
en op de juiste plaats wordt neergezet of opgeslagen.” 

Verwarmd en gekoeld 
“Voor die opslag hebben we meerdere verwarmde hallen en 
een koelruimte”, vult Ed Driessen aan. Van het team gaat hij ’s 
ochtends als eerste aan de slag. “Ik begin om 04.00 uur en hoe 
laat ik stop hangt af van de drukte. Herman en Twan beginnen 
meestal om 14.00 uur en gaan door tot het werk ’s avonds, of ’s 
nachts, klaar is. Daar komt bij dat Twan ’s avonds meestal nog 
een voorhaalritje verzorgd.” 

Fijne werksfeer 
“We werken nu een jaar of tien met elkaar samen bij Selman”, 
vertelt Thebes. “Met Ed heb ik hiervoor ook nog jarenlang ge-
metseld in de bouw. Met z’n drieën vormen we een hecht team; 
kunnen lezen en schrijven met elkaar. We werken hard, maken in 
de piekperioden lange dagen en begeleiden de chauffeurs zo goed 
mogelijk. Daarbij zorgen we altijd voor een gezellige sfeer. Ons 
motto is niet voor niets: een dag niet gelachen is een dag niet 
geleefd.” 
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“Ons partnerschap met Selman zie ik als een goed huwelijk”, zegt 
algemeen directeur Erik Wegdam van Twenthe Plant. “Vertrouwen 
vormt daarbij de basis. In al de jaren dat we samenwerken is Selman 
een uiterst betrouwbare partner gebleken die onze aanvoerlogistiek uit-
stekend verzorgt. We luisteren naar elkaar, hebben begrip voor elkaars 
positie, zoeken samen naar de beste oplossing en praten, de weinige 
keren dat er een probleem is, dat altijd uit. Net zoals dat in iedere 
goede relatie gaat. Qua mentaliteit passen we ook heel goed bij elkaar. 
We zijn beide familiebedrijven die geloven in hard werken en liever onze 
daden laten spreken dan onze woorden.” 

Bemiddeling en cash & carry 
Als groothandel van een compleet assortiment aan tuinplanten werkt 
Twenthe Plant met twee concepten. Het bemiddelt voor klanten in 
heel Europa bij de aankoop van tuinplanten en exploiteert in Hengelo 
Europa’s grootste cash & carry voor tuinplanten. Daarnaast beschikt 
het onder de naam Boomkamp Boomkwekerijen over een eigen boom-
kwekerij waar ruim 3.500 producten worden gekweekt. Tot eind jaren 
negentig organiseerde Twenthe Plant zelf zijn aanvoerlogistiek. Door 
de groei van het bedrijf ontstond de wens om dat te professionaliseren 
en onder te brengen bij één partner. Wegdam: “Als specialist in het 
vervoer van bloemen en planten viel de keuze toen op Selman en dat is 
nooit meer veranderd.” 

Cruciale rol 
Selman is volgens Wegdam uitgegroeid tot een verlengstuk van Twenthe 
Plant. “Kwekers die aan ons leveren, beschouwen de chauffeurs van 
Selman ook echt als vertegenwoordigers van ons bedrijf. Op hen, de 
planning en andere afdelingen van Selman kunnen we volledig bouwen. 
Ons proces luistert nauw en de aanvoerlogistiek speelt daarin een cru-
ciale rol. De omlooptijden voor onze producten zijn heel snel. Bestelde 
planten moeten binnen één of twee dagen bij de klant zijn. Daar komt 
nog bij dat het gros van de bij ons geplaatste orders in een periode 
van ongeveer acht weken moet worden uitgeleverd. In die piektijd doet 
Selman per dag meer dan honderd van onze leveranciers aan. Het be-
drijf voert dat perfect en heel flexibel uit. Ook op het gebied van embal-
lage worden we door Selman volledig ontzorgd. In de piekperiode gaat 
het daarbij om grote stromen CC-karren; een complex verhaal, maar dat 
onderdeel is bij Selman eveneens in goede handen. Selman bestaat nu 
75 jaar en wij rekenen erop dat als het bedrijf 100 jaar bestaat, wij nog 
steeds partners zijn.” 

Algemeen directeur Erik Wegdam en commercieel directeur Dirk Boomkamp kunnen voor hun aanvoerlogistiek volledig bouwen op Selman Transporten. 

Twenthe Plant ziet partnerschap als goed huwelijk
Selman Transporten verzorgt al ruim twintig jaar de complete aanvoerlogistiek van Twenthe Plant. Dit in Hengelo gevestigde bedrijf is een 
van de grootste handelsondernemingen voor tuinplanten in Europa. 

www.twentheplant.nl

‘Selman voert het werk perfect en heel 
flexibel uit’ 



 

 

 

 

Onderlinge collegialiteit 
GroWplant in Bemmel (3 hectare, 20 medewerkers) kweekt tropische 
planten die hun oorsprong hebben in Midden-Amerika. Het bedrijf 
richt zich hoofdzakelijk op middelgrote termijnorders voor retailers in 
Duitsland, Polen, Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk. De 61-jarige 
eigenaar, Gerard Willemsen, maakte van de 75 jaar dat Selman bestaat, 
er zeker 50 bewust mee. “Selman reed al voor het bedrijf van mijn vader. 
En sinds 1981 ook voor mij. Daarbij gaat het momenteel om 15.000 karren 
per jaar. De kwaliteit van de dienstverlening van een vervoerder valt en 
staat bij de planning. Bij Selman vullen Patrick van Dinter en zijn team 
dat fantastisch in. Onze samenwerking met Selman wordt gekenmerkt 
door een sterke onderlinge collegialiteit. Dat komt mede omdat op de 
planning en bij de chauffeurs weinig verloop is. Wij ervaren dat als heel 
positief.” 

Goed op elkaar ingespeeld 
Bij Bejafleur in Huissen (3,5 hectare, 12 vaste medewerkers) is vader 
Bart Beijer verantwoordelijk voor de productie van onder andere fuchsia’s, 
Franse geraniums, oxalis (Ikigai) en zantedeschia’s en zoon Roel voor 
de sales. Eén van de kernwaarden van deze potplantenkwekerij voor 
de groothandel en export is ‘samenwerken’. Op vervoersgebied doet 
Bejafleur, dat jaarlijks 3 miljoen planten teelt, dit al 15 jaar met Selman 
Transporten. “Daar zijn wij heel tevreden over”, zegt Roel Beijer. “Door-
dat we al lang partners zijn, zijn we goed op elkaar ingespeeld. Selman 
verzorgt voor ons het dagelijks vervoer naar de veilingen en dat verloopt 
vrijwel altijd vlekkeloos. Daarnaast is Selman heel flexibel. Bijvoorbeeld 
bij het inpassen van aanvullende los- of laadadressen in reguliere ritten. 
Daarin levert het uitstekend maatwerk.”

Voor veel kwekerijen verzorgt Selman Transporten het vervoer. Van vier van deze ondernemingen vertelt de bedrijfsleiding waarom zij al jaren 
voor Selman kiezen. 

Waarom kwekers kiezen voor Selman 

an    an    

In goede handen 
“De service die we bij Selman krijgen, krijgen we nergens anders”, 
aldus Otto Basten van Kwekerij De Molenhoek. Samen met Marcel 
Arts nam hij in 2004 deze 3 hectare grote kwekerij over. De Molenhoek 
is gespecialiseerd in vlinderorchideeën (Phalaenopsis) en teelt er daar 
jaarlijks ruim 1,5 miljoen van. Via bemiddeling en veilingen worden die 
aan de vakhandel in heel Europa geleverd. Basten: “De samenwerking 
kan ik niet anders omschrijven dan perfect. Selman is flexibel, lost 
problemen op en de prijskwaliteitverhouding van de dienstverlening is 
goed. Daarnaast is de planning altijd bereikbaar. Dat is voor ons heel 
belangrijk. Dat geldt ook voor de kennis die er in dat bedrijf is over 
hoe je met ons product omgaat. Orchideeën zijn gevoelige planten; bij 
Selman zijn ze in goede handen.” 

Sterke vertrouwensrelatie 
“Al vanaf het begin van ons bedrijf is Selman onze transporteur”, vertelt 
eigenaar Marco van Tilburg van hortensiakwekerij Maatschap Van 
Tilburg in Groessen (3,7 hectare glasteelt, 3 hectare buitenteelt, 8 vaste 
medewerkers). “Dat is nu 28 jaar. In die jaren hebben we een sterke ver-
trouwensrelatie opgebouwd. Wij produceren jaarlijks 700.000 hortensia’s. 
Een derde is plantgoed en twee derde gaat via de grote exporteurs 
naar landen in heel Europa. Selman zorgt ervoor dat onze producten 
op tijd afgeleverd worden, heeft kennis van zaken en komt afspraken 
altijd na. En gaat er eens iets niet goed, dan wordt het opgelost. Dat het 
bedrijf 75 jaar bestaat, is een prachtige mijlpaal. Daar willen wij hen van 
harte mee feliciteren en wij hopen nog vele jaren met Selman samen te 
werken.” 

www.bejafleur.nl www.kwekerijdemolenhoek.nl

www.growplant.nl www.vantilburghortensias.nl
5



 

 

 

 

®

Kuster Energy, 
leverancier en 
zakenpartner in één 

Als het om het wagenpark gaat, voert Selman al jaren een 
tweemerkenbeleid. Daarbinnen is MAN Trucks een vaste waarde. 
Een partner waarop we altijd kunnen rekenen, aldus Arno Driessen, 
ook in moeilijke tijden.

Tien MAN’s heeft Selman momenteel in zijn wagenpark. De meest 
recente is het nieuwste model van MAN, een TGX, die vorig jaar november 
is aangeschaft. Uiteraard werd die geleverd door MAN Duiven. Met 
deze dealer, waarvan de naam een aantal keer wijzigde, (Citam en MAN 
Huissen), doet Selman al 50 jaar zaken. “Tot 2016 zaten onze bedrijven 
200 meter van elkaar”, vertelt servicecoördinator Arjen Gunsing. “In 
de tijd dat vrachtwagens veel meer onderhoud nodig hadden, was dat 
voor Selman heel gunstig. Nu de onderhoudsintervallen veel langer zijn 
speelt dat geen rol meer, maar Selman bleef ons trouw.” 

Laag storingspercentage 
Accountmanager Robin Maier van MAN heeft daar wel een verklaring 
voor: “Onze trucks hebben een zeer laag storingspercentage en ge-
beurt er eens wat onderweg, dan zijn wij 24-7 rechtstreeks bereikbaar 
waardoor wij heel snel hulp kunnen bieden. Buiten onze regio staan we 
bovendien garant voor de kosten. Collega-dealers kunnen daardoor 
direct aan de slag voor onze klanten.”

Voor Kuster Energy is 2021 ook een jubileumjaar. De brandstof-
leverancier van Selman Transporten bestaat 50 jaar. De samen-
werking tussen beide bedrijven begon 10 jaar geleden en groeide 
uit tot een hecht partnerschap. 

Dat hechte partnerschap komt het best tot uiting in het gezamen-
lijke tankstation van de bedrijven. “Daarvoor stelt Selman een deel 
van het bedrijfsterrein  beschikbaar en verzorgen wij de exploitatie”, 
zegt directeur/eigenaar Paul Kuster over het in augustus vorig jaar 
geopende tankstation aan de Nijverheidstraat in Bemmel. “Het is 
volledig ingericht voor bestelauto’s en vrachtauto’s en heeft naast 
benzine en diesel ook ad blue en blauwe diesel (HVO).” 

Gezamenlijk tankstation 
De vrachtauto’s van Selman tanken daar vanzelfsprekend ook. Kuster: 
“Voorheen had Selman ruim 30 jaar een eigen brandstofpomp op 
zijn terrein. Doordat het bedrijf niet tevreden was over zijn toenmalige 
brandstofleverancier kwamen wij in beeld. Inmiddels voorzien wij hen 
al tien jaar van brandstof en smeermiddelen en hebben we dus zelfs 
samen een tankstation.” Driessen: “Dat we dichtbij, zonder wachttijden, 
24-7 en voor de juiste prijs kunnen tanken, is voor ons een groot voor-
deel. Daarnaast blijft vertrouwen en het altijd op elkaar aan kunnen de 
basis van elke samenwerking. Zaken doe je nog altijd met mensen.”  

Laadoplossingen
Kuster baat in totaal 35 tankstations in Nederland uit en 5 in 
Duitsland. Het bedrijf uit Babberich heette jarenlang Kuster Olie, 
maar veranderde dat in Kuster Energy. “Omdat we een mix aan 
brandstoffen leveren en ook laadoplossingen aanbieden voor elek-
trisch vervoer, dekt die naam de lading van ons huidige bedrijf veel 
beter.” 

MAN Trucks: van goede buur naar 
niet al te verre vriend

Ontzorgen 
“We kennen elkaar door en door en dat maakt dat het prettig samen-
werken is”, geeft Gunsing aan. “Daarnaast proberen we Selman zoveel 
mogelijk te ontzorgen op mobiliteitsgebied. Zo voeren wij bijvoorbeeld 
ook het onderhoud aan al het getrokken materieel uit. Alles op één adres 
dus.” 

www.kusterenergy.com

www.man-nederland.nl
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MAN Trucks: van goede buur naar 
niet al te verre vriend

Een bestaan van 75 jaar bereik je als bedrijf alleen als je meegaat 
met de tijd en inspeelt op nieuwe ontwikkelingen. Selman 
Transporten deed dat altijd en heeft ook nu zijn vizier op de 
toekomst gericht. Zo is het bedrijf volop bezig met digitalisering. 
Daarbij legt Selman de lat voor zichzelf en de drie ICT-partners 
waarmee het samenwerkt heel hoog om zo de dienstverlening 
verder te kunnen optimaliseren. 

Van die drie zorgt Combine-ICT voor de hardware, het systeem- en 
netwerkbeheer, de cloud-connecties en de vaste en mobiele telefonie. 
“Dat doen we sinds vier jaar”, zegt directeur/eigenaar Raymond 
Hartog van het in Elst gevestigde ICT-bedrijf. “Een onderneming als 
Selman, waar de activiteiten 24 uur per dag en zeven dagen per week 
doorgaan, moet altijd kunnen rekenen op zijn apparatuur, systemen en 
netwerk. Daarom zijn wij altijd bereikbaar om bij eventuele storingen 
snel hulp te bieden. Doordat we een compleet pakket aan ICT-diensten 
leveren, kunnen wij Selman op dat vlak geheel ontzorgen en kan het 
bedrijf voor al zijn vragen bij één aanspreekpunt terecht. En omdat 
wij voor klanten vrijwel alle contracten voor de hard- en software 
verzorgen, betekent dat bovendien een vereenvoudiging van de 
bedrijfsadministratie.” 

Software voor het kloppende bedrijfshart 
Het transportmanagementsysteem is het kloppende hart van elk 
transportbedrijf. Het TMS van Selman draait op software van het 
speciaal voor sierteeltvervoerders ontwikkelde pakket BISIT LMS. 
BISIT engineering in Elst brengt dit op de markt. Directeur/eigenaar 
Ton Buurman komt uit een familie van siertelers en kent de sector 
door en door: “Daardoor kunnen wij oplossingen aanreiken die 

naadloos aansluiten bij de behoeften in de branche. Dat doen we 
door programmatuur te ontwikkelen voor bedrijven die zich binnen de 
sierteelt bezighouden met logistiek, wholesale en export. Daarin zijn we 
al geruime tijd marktleider. Met BISIT LMS coveren we het complete 
logistieke en administratieve proces van logistiek dienstverleners 
in de sierteelt. Andere producten van ons zijn: ILOS, een logistiek 
ingangscontrolesysteem voor klok- en BB/MVA-inkopen, het ver-
bindingsplatform Floritrack en HeLiS, bedrijfsprocessoftware voor de 
groothandel.” 

Innovatieve digitale vrachtbrief met koppeling naar emballage-
administratie 
Net als Ton Buurman is ook Toon de Jong afkomstig uit een 
telersfamilie. Hij is commercieel directeur bij Bexter in Delft. “Wij 
ontwikkelen slimme software voor emballageregistratie. Onder meer 
voor de sierteelt. Onze producten zorgen ervoor dat het beheer en 
registratie van ladingdragers, zoals Deense karren, efficiënter en 
effectiever verloopt en minder tijd en geld kost.” 
De eerste softwaretoepassing die Bexter daarvoor op de markt 
bracht was Avalanche. De opvolger daarvan is het cloud-based 
emballageregistratieplatform TrackOnline, waar Selman Transporten 
ook mee werkt. De Jong: “Om het registratieproces verder te 
optimaliseren zijn we samen met Selman bezig met een innovatief 
project: een digitale vrachtbrief die direct gekoppeld is aan de 
emballageadministratie. Medio dit jaar moet die live gaan. Hiervoor 
werken we nauw samen met BISIT engineering voor de koppelingen 
van die digitale vrachtbrief met het TMS.” 

Samen werken aan een digitale toekomst 

www.trackonline.comwww.bisit.nlwww.combine-ict.nl
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In ruim een derde van de tijd dat Selman Transporten bestaat, is Arno 
Driessen directeur bij het bedrijf. “26 jaar inmiddels”, zegt hij. “Dat lijkt 
een hele tijd, maar is voorbij gevlogen. In die jaren hebben we hele 
goede, maar ook moeilijke tijden gehad. Van die laatste leer je het 
meest. Onder andere de waarde van de relatie met je partners. In dat 
kader wil ik MAN Duiven en brandstofleverancier Kuster Energy apart 
benoemen. De vertrouwensband met die partners bleek zo stevig dat 
wij altijd op hen konden rekenen. Dat waardeer ik enorm. 
Uiteindelijk zijn we heel sterk uit de moeilijke tijden gekomen. Op eigen 
kracht hebben we het bedrijf gestructureerd en geherpositioneerd. 
Anno nu zijn we een gezonde en groeiende onderneming waar relatief 
veel jonge mensen werken en die met veel vertrouwen naar de toe-
komst kijkt.” 

Dieptepunt 
Gevraagd naar het dieptepunt van 75 jaar Selman is Driessen even stil 
voordat hij antwoordt. “Dat was in 2018 toen een van onze chauffeurs 
tijdens het werk door een ongeluk om het leven kwam. Die vreselijke 
gebeurtenis heeft een enorme impact gehad op iedereen hier. Er gaat 
geen dag voorbij dat ik er niet aan denk. Transport is een moeilijke 
bedrijfstak. Er staat altijd druk op. Als chauffeur moet je stressbesten-
dig kunnen werken en heb je daarnaast als verkeersdeelnemer een 
grote verantwoordelijkheid. Wij willen dat onze chauffeurs zo goed 
en veilig mogelijk hun werk kunnen doen. Daarom zorgen we voor 
goed materieel en goede begeleiding. Het is uitermate triest dat dan 
toch een chauffeur het leven laat. Hij was één van ons en zal dat altijd 
blijven.” 

Hoogtepunt 
Het hoogtepunt vindt Driessen de prestaties die zijn team elke dag 
levert. “Dat we 75 jaar bestaan is natuurlijk te danken aan het vertrouwen 
van onze zeer gewaardeerde klanten. Zij betalen uiteindelijk onze 
boterham. Trots ben ik op alle mensen die hier werken en gewerkt heb-
ben. Deze mijlpaal hebben we samen bereikt. Er wordt hier ongelooflijk 
hard en goed gewerkt en met een grote betrokkenheid en loyaliteit. 
Zowel onze klanten als medewerkers wil ik graag hartelijk bedanken.” 

Nieuwe generatie 
Terugkijken op het verleden, stilstaan bij het heden. Het hoort erbij in 
een jubileumjaar. “Het is een mooie mijlpaal en daarom laten we het 
niet ongemerkt voorbijgaan. Als organisatie zijn we echter volledig met 
het nu en de toekomst bezig. Door onder meer te investeren in verdere 
digitalisering kunnen we onze dienstverlening optimaliseren en leggen 
we de basis voor de komende 25 jaar. Als Selman Transporten 100 jaar 
bestaat, ben ik geen directeur meer. Dat jubileum hoop ik als pensiona-
do nog wel mee te maken. Dan staat de nieuwe generatie aan het roer 
van wat ongetwijfeld een nog mooier transportbedrijf is. Daar werken 
we hard aan.” Hard werken wordt altijd beloond. Werk met plezier!

Directeur Arno Driessen met zijn zoon Paul Driessen.

Met medewerking van:
Anne Jacobs, Erik Stroosma,
Luuk Wezendonk en Arno Driessen.

Selman Transporten BV
Nijverheidstraat 40
6681 LN Bemmel 
Tel: 026-3263111
www.selman.nl

‘Het jubileum is heel mooi, maar we kijken vooral vooruit’ 
Een jubileum is een goed moment om terug te kijken en de balans op te maken. Selman-directeur Arno Driessen doet dat zeker ook, maar 
niet te lang. “Wat nog komt, is veel interessanter en aan die toekomst bouwen we elke dag.” 

Arno Driessen over verleden, heden en toekomst 

‘Anno nu zijn we een gezonde en 
groeiende onderneming’ 

HEB JE INTERESSE OM BIJ 
ONS TE KOMEN WERKEN?
MAIL NAAR PZ@SELMAN.NL

KUNNEN WIJ IETS VOOR U 
BETEKENEN IN TRANSPORT? 
MAIL NAAR INFO@SELMAN.NL
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