
Als gevolg van een jarenlange
groei kwam SCA Personal Care uit
Hoogezand tegen het einde van
het vorig millennium krap in zijn
jasje te zitten. De producent
besloot de palletiseeractiviteiten
onder te brengen in een apart
gebouw; de ‘palletising factory’.
Tegelijkertijd werd een logistieke
partner gezocht voor het verzorgen
van de opslag, handling en het
verdere logistieke traject. Die part-
ner vond SCA in Reining
Warehousing.
Reining besloot in Kolham, onder
de rook van Hoogezand en op
slechts twee kilometer afstand van
SCA, een compleet nieuw dc te
bouwen. “Het betreft een public
warehouse, waarvoor SCA de

grootste klant is”, licht warehouse
manager Peter Kloosterboer toe.
Het dc herrees op een steenworp
afstand van de productiefaciliteiten
van SCA. “Een bewuste keus,
omdat de samenwerking tussen
beide partijen heel nauw is en de
koppeling van logistieke systemen
een essentiële rol speelt in die
samenwerking”, aldus Klooster-
boer.
Rogier Mensert, logistics manager
bij SCA Personal Care Hoogezand,
vult aan: “Onze producten worden
aan het einde van elke lijn in
dozen verpakt. Met behulp van
conveyors worden die dozen naar
de ‘palletising factory’ getranspor-
teerd, waar ze worden gesorteerd,
gepalletiseerd en gewikkeld.”

Vanaf dat moment neemt Reining
de regie over. De logistiek dienst-
verlener heeft geïnvesteerd in een
transportsysteem in de ‘palletising
factory’ van SCA. De gewikkelde
pallets worden op dit transportsys-
teem geplaatst en geheel automa-
tisch geladen in een shuttlewagen.
“Die wagen is speciaal hiervoor

voorzien van een rollenbaan in de
laadvloer. Er komt dus geen men-
senhand aan te pas”, vervolgt
Kloosterboer. Per uur verlaten
gemiddeld drie shuttleladingen
van elk veertig pallets de produc-
tielocatie.
Doordat de pallets nog in de ‘pal-
letising factory’ zijn gescand en
ingevoerd in het WMS van Reining
kan de logistiek dienstverlener tij-
dig starten met de voorraadalloca-
tie. Een klein gedeelte wordt
gecrossdockt, maar het leeuwen-
deel van de binnengekomen pal-
lets wordt opgeslagen in bloksta-
peling of in stellingen.

Koppeling
Onlangs nog werkten beide part-
ners nauw samen aan de overstap
naar SAP binnen SCA Hoogezand
en de koppeling met het WMS van
Reining. Op een heel ander niveau
ontstond het idee om de etiketten
voor de dozen op een rol te prin-
ten in plaats van op een A4-tje.

Daardoor kunnen er toch weer een
of twee dozen extra worden ver-
werkt. Weer een ander voorbeeld
is de kwaliteitsdeskundige van SCA
die continu in het dc aanwezig is.
Mensert: “Beide partijen zijn conti-
nu op zoek naar verbeteringen.
Voor ons telt het succes. En dat is
een ding dat vast staat.”
Kloosterboer beaamt dit. Toch wil
hij nog één ding toevoegen:
“Dergelijke voordelen worden ech-
ter pas mogelijk wanneer er een
hechte vertrouwensband is tussen
beide partners. Je moet problemen
kunnen bespreken, open staan
voor kritiek en bereid zijn om te
investeren voor je partner. Met die
ingrediënten kom je al een heel
eind.”

Rogier Mensert (links) en
Peter Kloosterboer 

schrijven het succes toe
aan nuchtere scherpheid

Als het gaat om logistieke samenwerking verloochenen SCA Personal Care Hoogezand
en Reining Warehousing Hoogezand hun afkomst niet. Nuchterheid voert de boventoon
bij de Groningse bedrijven. En gelijk hebben ze, want tijdens het continu verbeteren van
de logistieke processen komt die nuchterheid ook telkens weer goed van pas.

Reining Warehousing SCA Personal Care

“Continu 
samenwerken
en overleggen”

‘Koppeling van software én hardware 
verhoogt efficiency’

Kenmerken
• Distributiecentra: Hoogezand
• Oppervlakte: ± 50.000 vierkante

meter 
• Aantal palletposities: ± 38.000
(voor SCA Hoogezand)

• Aantal medewerkers: ± 60

• Sku’s leverbaar: ± 900
• Aantal afnemers: ± 450
• Orderlijnen per maand: ± 9.000
• Orders per maand: ± 1.500

Resultaten & Beperkingen
• Niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk samen gebouwd aan de 
toekomst

• Wederzijds vertrouwen tot stand gebracht 
• Dankzij een gezamenlijke constante drang processen verbeterd
• Het gezamenlijk forecasten van goederenstromen en voorraad-
behoeftes levert voor beide partijen enorme voordelen op

• Op de werkvloer kom je problemen het eerst tegen. Daarom is het
belangrijk dat er op meerdere niveaus wordt overlegd met de partner

12

logimatch p12def.qxd  17-02-2006  14:57  Pagina 12


