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Doeltreffendheid: "In terrten oan rtisie, orgnnisntie
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Staalindustrie (7975 - 1983).
In 1983 wordt hem de leiding toevertrour,rrd over de
afdeling Zware industrie. Die omvat de ferro- en non-

Albert Counet, de nieuwe
general manager van B-Cargo,
kent de spoorwegwereld door
en door. Toen hij voor een periode van tien jaar overstapte naar
de Australische groep Brambles,
had hij al21 jaar bij de NMBS
gewerkt. Brambles levert diensten aan ondernemingen en is in
Europa vooral bekend voor zijn
spoorwegactiviteiten.

jnar tijtl heh ilt 1.500 lceer het oliegtuig genc»nen" , merkt hij
op. Vanuit ltalië beheert hij met zijn team een vloot van
1.700 spoorwagens, die auto's uit negen landen vervoeren nar.rr elf andere landen. Albert Counet: "Snn'ten met
de tnnlt oan genernl ttarLlger bij B Cargo, runs tlit de boeiendste nctittiteit in tnijn loopbanrL. lk deed zoroat nlles: oerlcoop,

bij Brambles

nini s tr a t ie, i n.fo rn n ti ca, fi nn nciërt en l'ru n tnn r e so u r ces. "
Bij de Ar-rstralische groep ontving hij drie onderscheidingen rn,aar hij nog steeds trots op is: de Best Regional
Growth Award 98 voor de snelste groei van de groep
binlen Europa, de eerste plaats in Europa (en de derde
plaats wereldwijd) in een onderzoek naar: klantentevredenheid en - een teken rran zijn aandacht voor zijn
medewerkers - een plaats in de top-3 in een tevredenheidsenquéte waarin zijn personeelsleden hun mening

In

gaven over de managementmethodes.

ferro-ertsen, de vaste, r,loeibare en gasbrandstoffen en
de ferro- en non-ferrometalen.

Daarna, van 1987 tot 1989, leidt hij de dierrst Marketing
en Verkoop Goederen van de NMBS.

Spoorwegtransport...
wordt Albert Counet general manager van de
afdeling Rail Transport bij Brambles Europe. Hij is er
verantlvoordelijk voor spoorgebonden actir.iteiten irr
1989

verschillende landen: gra;rngewassen, auto's, spoorwagens met grote capaciteit, de transportcommissie enz.
Tien jaar lang reist hij enorm vee1. Hij gaat zelfs in Italië
wonen om het filiaal Brambles ltalia te leiden. "In. tien

Mnar zíj kottt nog niet ooldoende tegentoet nmt dc oer-

utgchthtgen aon hnttr goedere nlclttuten. r\l.s nanhiader L)on een
complete spoorruegseraice nnet B-Cttrgo erlcentl uorden nls de
beste dienstenleaernncier m zijn hinterlnnd."
Onder efficiëntie verstaat de nieuwe general manager
het or:iti,rrikkelen van een organisatie en een r,rrerl<ing die
tegen de laagst n:rogelijk kost een antwoord bieden op
de verwachtingen r.,an de klant. "INij zull.ert B Cnrgtt reorganiseren otil. tlog ttrcer gree p te lcijgen o1t hat productiesysteem. Ont onze prestaties rntnokeu'i.q te lcunnen meten,
ztLllen zoe een rc-ertgineering doorooeren ofin nlle ndttrinistrntieae en fínutciële bedrijfsprocessen. Ons doel bestnat eritt een
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Doeltreffendheid, eff iciëntie
en motivatie
Vanuit zijn ervaring treedt Albert Counet bij B-Cargo
aan met drie doelstellingen die hij op korte termijn n il
bereiken: doeltreffendheid. efficiëntie en motivatie.
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nodig zijn om dc groei n01t onze nmrkt te lornttcn ztolgen."
In de komende maanden wil Albert Counet tevens de
Service Centres verder uitbouwen en een diepgaande
tevredenheidsencluète houden bij de klanten r.an
u

fen - koolwaterstoffen (1970 - 1975) en IJzer- en

í0er-

lcing is de NMBS een goede lcerling in de ËuroTtese spoorLleg-

COUIUET

lbert Counet begint zijn NMBS-loopbaan in 1968
bij wat toen de Handelsdirectie heette.
Achtereenvolgens leidt hij de sectoren Floutpapier-karton (1969 - 1970), Chemie - meststof-

ei1

@,

er

a

nt

zu o

s t

ct c.

d ie

B-Cargo.

Ook - en vooral
het personeel

-

Albert Counet windt er geen doekjes om "Goetl
zijn trrct

bczig

intlien nten goed ltezig is tnet de
ei.gen n'rcdeuerlcers. De rmdrul< nrcet dus liggen op de hunnn
resotlrces. De NMBS beschikt ouer ttcel uiterst bekzonrne perde lclnnten katt erilcel

soneelsleden, fitnor ofl1 tt: behonrcrt dnt zij zich ochter de
l:edrijfsdoelstellingerL schnren is

he

t

r.Lctlig

dat zij goede infor

nmtie oaer die tloclstellingen ltrij;ien."

In deze context bestudeert Albert Counet de mogelijkheid om het personeel van de stations die geheel of in
orrerwegende mate bezig zljn met goederenvervoer op
te nemen in B-Cargo. "Voctr onze klonten zijn deze flrcnsen
troef. De goederenstntions u,ortlert beruntrd door matTeruerlcers die cen onocrr)angbare -onkltennis op lrct terrein ltezitten.
Het zotL een eer zijn,ltan in tle schoot onn B Cargo te oenttellcottett, utgnt t\e 'rot1e kepies' -oormal de crènt.c de lcr crème
een.
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