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Nederland is in Europa toonaangevend in de logistiek. En dat is geen toeval. Elk jaar zijn er weer nieuwe logistiek
dienstverleners die samen met hun opdrachgtgevers de grenzen verleggen. En dit mag best wel eens beloond worden. Het
vakblad Logistiek en de Physical Distribution Group (PDG), de belangenvereniging van logistiek dienstverleners, stellen daarom
de LogiMatch Award in. Dit is de bekroning voor die combinatie die het meest vernieuwende, succesvolle en inspirerende
logistieke concept in het leven hebben geroepen!.

initiatief van
Links Michaël van Lent (GLS)
en Henk Tittel (Ingram Micro)

Physical Distribution Group

GLS Netherlands

Ingram Micro

Openheid en eerlijkheid sleutel succes
Tekst Mark Dohmen Foto Erik van der Burgt

Kenmerken

>

Ruim tien jaar werken Ingram Micro en GLS Netherlands samen.
Verschillende logistieke verbeteringen en een heldere onderlinge communicatie hebben het succes van de samenwerking de laatste jaren naar een
hoger niveau getild.
Volgens Henk Tittel, director of
operations bij Ingram Micro, zijn
het de geoliede organisatie en de
open en eerlijke communicatie
die de samenwerking met GLS
Netherlands bijzonder maken. “Je
kijkt verregaand in elkaars keuken. Dan moet je open en eerlijk
met elkaar communiceren over
allerlei aspecten van de samenwerking; van tariefstellingen tot
het verbeteren van bedrijfsgebonden processen. Eerlijkheid duurt
nog steeds het langst. Bovendien
kun je alleen dan snel eventuele
knelpunten oplossen en processen optimaliseren”, stelt Tittel. De
mate van veiligheid voor de kostbare en deels kwetsbare producten is echter zeker zo uniek.

Best beveiligd
Multimedia-apparatuur, netwerkoplossingen, hardware en soft-

warecomponenten: meer dan
20.000 verschillende technische
producten ter waarde van vele
miljoenen euro’s liggen opgeslagen in het goed bewaakte dc van
Ingram Micro in Tilburg. Dagelijks halen drie transporteurs hier
pakketten op, die binnen 24 uur
worden bezorgd. Het aandeel
voor GLS ligt gemiddeld op zo’n
2.000 pakketten.
De keuze voor drie verschillende
dienstverleners was bewust. Tittel: “Op die manier kunnen we de
lost shipment ratio en mogelijke
diefstalregio’s beter beheersen.
Bovendien houdt het onze partners scherp, omdat iedereen
maximaal wil presteren.”
Elke lading wordt verzegeld en
het zegel wordt gefotografeerd. In
het centrale overslagpunt van
GLS in Utrecht worden de zendingen overgeladen. Ook hier

Resultaten & Beperkingen
> Vervoersprestatie binnen 24 uur gestegen naar 98,5 procent
> Lost shipment ratio gereduceerd van 0,24 procent naar 0,03
procent

> Schades gereduceerd dankzij o.a. focus op en verbetering
van verpakkingen

> Claimtijd schades met ruim zeventig procent teruggebracht
> Tijdsduur opvragen afleverbewijs naar één dag teruggebracht
> Wederzijds investeren noodzakelijk voor continuïteit succes

staat beveiliging hoog in het
vaandel. Een pakketvolgsysteem
registreert 24 uur per dag alle
handelingen en bewegingen met
110 camera’s vanuit verschillende
perspectieven.
“De digitaal opgeslagen films zijn
verbonden met de barcodescanning die op elk overlaadpunt
plaatsvindt”, legt verkoopleider
regio Midwest Michaël van Lent
van GLS uit. “Zo wordt elk pakket
op film nauwkeurig gevolgd.
Ingram Micro kan vervolgens via
de aansluiting op ons track- en
tracesysteem altijd de status van
de pakketten inzien.”
Tittel vult aan: “Mede dankzij dit
concept is de kwaliteit van onze
logistiek heel hoog. En daar hechten we veel waarde aan.” Die kwaliteit blijkt onder andere uit de
vervoersprestatie. In 2000 werd
‘slechts’ 94 procent van alle zendingen binnen 24 uur afgeleverd.
Dankzij de nauwe samenwerking
en verbeteringen is dit nu 98,5
procent.
Open communicatie en doorlopend overleg op verschillende niveaus binnen beide organisaties is
voor Ingram Micro essentieel
voor. Tittel: “Wij willen eerder
communiceren dan de klant. Als
een order om welke reden dan
ook niet tijdig geleverd kan worden, willen we dat dus zo snel
mogelijk weten.”

Dankzij diverse investeringen,
waaronder camera’s en scanapparatuur, is GLS erin geslaagd
de verschillenlijst uiterlijk de ochtend na de beoogde levering door
te sturen naar Ingram Micro.
“Vroeger waren we daar soms dagen mee bezig”, aldus Van Lent.

Regelmatig overleg
Beide partners hebben dagelijks
contact. Dat gebeurt zowel per
mail als telefonisch. Maar ook op
hoger niveau is er vaak overleg:
elke maand over operationele
zaken en elk kwartaal over strategische zaken. “Voor die communicatie is het cruciaal dat je de
lijnen kort houdt. Dat vergroot de
slagvaardigheid en de daadkracht
van je organisatie”, weet Van Lent.
De kosten zijn één van de thema’s
die in het overleg naar voren

“Korte lijnen
vergroten de
slagvaardigheid
en daadkracht”

> IT-distributie
> Zwaarbeveiligd dc in Tilburg
> Circa 14.000 m opslag voor
2

Nederland

> Overslag bij GLS in Utrecht
> Aantal sku’s leverbaar:
± 107.000

> Aantal sku’s op voorraad:
± 23.000

> Aantal afnemers: 3.850
> Gemiddelde orderlijnen
per dag: ± 4.500

> Gemiddelde orders per dag:
± 1.700

komen. Zo wordt er bijvoorbeeld
overlegd over mogelijke investeringen. “Strategische investeringen, waarvan GLS bij vrijwel elke
klant kan profiteren -zoals scanapparatuur- zijn logischerwijs
voor hun eigen rekening. Maar
als zij hun logistieke proces aanpassen voor onze specifieke wensen en eisen -bijvoorbeeld
dedicated trailers-, dan bespreken
we de mogelijkheden voor kostendeling. Daarover maken we
duidelijke afspraken”, licht Tittel
toe.
Ook op een ander vlak delen beide partners in het financiële
plaatje. Zo is er een bonusmalus
regeling afgesloten voor de lost
shipment ratio. GLS kan maximaal eenderde van de bespaarde
claims terugverdienen, maar
raakt bij mindere prestaties maximaal twee procent van de kosten
kwijt. Deze regeling geldt gedurende een jaar, waarna de afspraken worden bijgesteld.

