
C. van Heezik Douwe Egberts, Masterfoods en Unipro

Douwe Egberts (DE), Masterfoods
en Unipro Bakery bundelden in
2004 hun afzonderlijke logistieke
activiteiten van diepvriesproduc-
ten. De geïntegreerde warehousing
en distributie wordt verzorgd door
logistiek dienstverlener C. van
Heezik.
Cruciaal voor het succes van de
samenwerking is volgens Harry
Nab, vestigingsdirecteur van C. van
Heezik Utrecht, en Peter Bergman,
logistiek manager van DE, het ver-
rekenmodel dat de vier partners in
elkaar hebben gezet. “Het is een
transparant model dat voor veel
inzicht zorgt in de kostenbeheer-
sing en –verdeling”, vindt Nab.
Bergman vult aan: “Een model
bovendien waarbij groei van de

samenwerking positief is voor álle
betrokken partijen. Als wij als ver-
lader een nieuwe partner vinden,
heeft iedereen daar baat bij. De
groeipush zit nu dus niet meer
alleen bij de dienstverlener, maar
bij álle betrokkenen.”
Hetzelfde geldt voor de dynami-
sche contractstructuur, waarvoor
de partners hebben gekozen.
Wanneer de orderstroom bij één
van de verladers toeneemt, profite-
ren alle partijen in het samenwer-
kingsverband daarvan. “Het is dus
echt een partnership, waarbij een
werkelijke win-win-situatie ont-
staat”, stelt Bergman.
Het rekenmodel helpt bij het con-
tinu optimaliseren van de logistie-
ke processen en het verhogen van

de service naar de klant. Zonder
het rekenmodel zou ook de dyna-
mische samenwerking niet moge-
lijk zijn. Toch is het model ‘slechts’
een hulpmiddel. De werkelijke
winst wordt geboekt in de praktijk.
Die is deels standaard en deels
vernieuwend. Er zijn interfaces
gerealiseerd voor de orderafhan-
deling en het voorraadbeheer. Ook

zijn de distributieschema’s en de
werkwijzen van de vier partners
volledig op elkaar afgestemd. In
het dc zijn er drie separate order-
verzameltrajecten, een voor elke
partner. Van de verzamelde artike-
len worden wel gezamenlijke dis-
patchunits gemaakt, die ook geza-
menlijk worden gedistribueerd.
Het is zelfs denkbaar dat op ter-
mijn ook het orderverzamelen vol-
ledig geïntegreerd gebeurt. “Nu
verzamelen we nog apart voor
elke verlader. Dat heeft vooral te
maken met het feit dat de ontvan-
ger nog niet klaar is voor verdere
integratie. In dat geval zou hij
namelijk ook maar één vrachtbon
en één pakbon krijgen.”

Tijd nodig
De partners zien het als hun taak
om de ontvanger mee te nemen
in deze verandering. Dit is echter
niet iets wat van de ene op de
andere dag kan worden verwe-
zenlijkt. Zoiets heeft tijd nodig.

Toch zijn de partners nu al bijzon-
der tevreden over het nieuwe con-
cept. De innovatieve samenwer-
king biedt namelijk voordelen voor
de gehele keten. Bij de drie verla-
ders wordt de efficiency verhoogd.
“Een belangrijk voordeel voor ons
is de reductie van het aantal ritten
en de realisatie van een hogere
beladingsgraad”, stelt Nab.
Ook de afnemers profiteren van
het nieuwe concept, doordat de
service wordt verbeterd. “De geza-
menlijke klanten van Douwe
Egberts, Masterfoods en Unipro
Bakery ontvangen nu de diepvries-
producten van de drie verladers op
hetzelfde tijdstip. Dat betekent
voor hen minder vrachtwagens
voor de deur en een optimale
dropgrootte”, legt Bergman uit. 

Peter Bergman (links) en
Harry Nab: “Het verreken-
model is cruciaal voor ons
succes”

Drie verladers namen gezamenlijk het initiatief om hun activiteiten binnen de diepvries-
logistiek te bundelen. Met de hulp van logistiek dienstverlener werd een grensverleg-
gend concept ontwikkeld dat voordelen biedt voor de gehele keten. Dit is mogelijk door
samenwerking op basis van een transparant en dynamiek verrekenmodel.

“Transparantie
creëert 

win-win-situatie” 

Drie verladers bundelen krachten in 
diepvrieslogistiek

Kenmerken
Douwe Egberts 
• (diepgevroren koffieconcentraat)
• Unipro Bakery (broodspecial-
iteiten en banket)

• Masterfood (ijs)

C. van Heezik
• Distributiecentra: Utrecht
• Aantal palletposities: ± 20.000
• Aantal medewerkers: ± 125
• Sku’s leverbaar: ± 4.000
• Sku’s op voorraad: ± 4.000
• Orderlijnen per dag: ± 17.000
• Orders per dag: ± 1.000

Resultaten & Beperkingen
• Ondanks concurrentiegevoelige aspecten is de eigen achterban 
overtuigd van de voordelen van een vernieuwend concept

• Als je met meer dan één partner gaat samenwerken, moet je er zeker
van zijn dat er een cultural fit is met álle partners

• Het opstellen van een dynamisch en transparant contract is essentieel,
maar zeker niet makkelijk. Neem hiervoor dan ook voldoende tijd

• Een faire verdeling bij het opstellen van een verrekenmodel gemaakt.
Dit was essentieel.
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