
In mei 2002 besloot Harman haar
ruim tien magazijnen verspreid
over Europa te sluiten en de
Europese logistiek te centraliseren
in Nederland. De logistieke activi-
teiten werden uitbesteed aan
Kuehne + Nagel (K+N). Sindsdien
wisten beide partners continu ver-
beterslagen te realiseren.
“Gelijkwaardigheid is de basis voor
het succes. Beide partijen zijn zich
ervan bewust dat er samenge-
werkt moet worden aan een goed
resultaat. We proberen elkaar dan
ook continu te stimuleren en te
prikkelen om verbeteringen door
te voeren”, opent Gerard Vermaes,
operations manager bij K+N.
Vanaf het moment dat de goede-
ren bij het EDC in Nieuwegein

komen, neemt K+N de regie over.
De dienstverlener verzorgt het los-
sen, de opslag, de orderpicking,
VAL-activiteiten en sinds 2004 de
fijnmazige distributie in de
Benelux en de Duitstalige landen.
Het voortraject werd bewust niet
ondergebracht bij K+N. “Dat zou
weliswaar overzichtelijker zijn,
maar door te spreiden houd je je
partners scherp, aldus Arnold de
Waardt, logistiek manager bij
Harman.

Onder controle
Kenmerkend voor het logistieke
proces in Nieuwegein is dat beide
partners het bijzonder goed onder
controle hebben. De picknauwkeu-
righeid bedraagt 99,96 procent en

de voorraadbetrouwbaarheid ligt
ruim boven de 99  procent.
Deels komt dit doordat de IT-syste-
men van de partners op elkaar zijn
afgestemd door toepassing van
EDI. Ook werd er een specifieke
database gebouwd voor Harman.
“Daardoor zien we direct of en
wanneer er ergens bijgestuurd

moet worden en waar verbeterin-
gen haalbaar zijn”, licht Vermaes
toe.

Flexrule en ABC
Een van de verbeteringen die in de
afgelopen jaren is doorgevoerd is
de zogeheten Flexrule regeling.
Hierbij krijgt K+N maandelijks een
voorspelling van het verwachte
aantal orders, zodat daarop de
capaciteit in het EDC kan worden
afgestemd.
De voorspelling wordt wekelijks
binnen bepaalde marges aange-
past, maar het kan natuurlijk voor-
komen dat het aantal daadwerke-
lijke orders lager uitvalt dan de
voorspelling. In dat geval worden
ingeplande medewerkers en mid-
delen ingezet voor andere activi-
teiten voor Harman. “Vergelijk het
maar met een bonusmalus sys-
teem. De kosten worden aan
beide kanten gedrukt”, stelt
Vermaes.
Maar er zijn meer verbeteringen.

Zo wisten de partners onder ande-
re door een uitstekende samen-
werking op de douane afhande-
ling  verschillende besparingen te
boeken. Deze besparingen vloei-
den geheel terug naar Harman.
De meest recente verbetering
betreft het invoeren van een nieu-
we tarievenstructuur gebaseerd op
activity based costing. Het systeem
moet beide partners een nog
betere inzage verschaffen in het
kostenplaatje. En dat moet weer
leiden tot verdere verbeterslagen
in de samenwerking.

Gerard Vermaes (links) 
van Kuehne + Nagel en 

Arnold de Waardt van 
Harman Consumer Group 

International.

Om een logistieke samenwerking tot een succes te maken is niet altijd een uniek con-
cept nodig. Het innovatief en creatief toepassen van bestaande ideeën is minstens even
belangrijk en efficiënt. Dat bewijzen Kuehne + Nagel en Harman Consumer Group
International in hun Europees distributiecentrum te Nieuwegein.

Kuehne + Nagel Harman Consumer 

“Voortdurend 
verbeteren 

door overleg”

‘Gelijkwaardigheid en openheid vormen 
de sleutel tot succes’ 

Kenmerken
• Samenwerking sinds juni 2002
• Europese logistiek car- en home
hifi en multimedia-apparatuur;
voor o.a. de merken JBL, Infinity
en Harman/ Kardon

• Logistiek gecentraliseerd in
Nederland

• EDC in Nieuwegein bedraagt 
40.000 vierkante meter

• Flexibel aantal medewerkers
• Ongeveer 500 sku’s leverbaar,
allemaal op voorraad

• Per week worden gemiddeld
3.250 ordelijnen en 1.350
orders verwerkt

Resultaten & Beperkingen
• Doorlooptijden magazijn gereduceerd met dertig tot vijftig procent
• Kosten logistieke proces dalen jaarlijks tijdens de contractperiode met
circa 5 procent

• Picknauwkeurigheid bedraagt 99,96 procent
• Kostenreductie op fijnmazige distributie in Benelux en Duitstalige lan-
den van ongeveer 25 procent en tevens doorlooptijden gereduceerd.

• Resultaten enkel mogelijk wanneer er échte bereidheid is van beide
kanten

18

Foto H
erbert W

iggerm
an 

logimatch p18def.qxd  17-02-2006  15:04  Pagina 18


