Munckhof onderzoekt
combineren van
vervoersstromen
Vervoersbedrijf Munckhof denkt volop na over de mogelijkheden om vervoersstromen
te combineren. Dus niet alleen mensen vervoeren, maar daar ook andere logistieke stro-

men aan koppelen en zo de efficiency van het geheel verbeteren. Momenteel wordt er
met een zorginstelling waarvan Munckhof de cliënten vervoert aan een opzet voor deze
combinatie van vervoersstromen gewerkt.
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