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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 opdrachtgevers 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!.

ND Logistics - Xenos

Arthur Böhmer (,links, Xenos) en
Marco van Mierlo (ND ogistics)

Twee partijen, één team
Tekst Mark Dohmen Foto Erik van der Burgt

>

> Distributiecentrum Xenos in

In haar continu streven naar het minimaliseren van de totale transportkosten
vertrouwt Xenos al drie decennia op de expertise van ND Logistics. Flexibiliteit
en vertrouwen zijn sleutelwoorden voor deze samenwerking. Maar zeker zo
cruciaal blijkt de communicatie.
Op het eerste gezicht lijkt de
samenwerking tussen Xenos en
ND Logistics misschien niet zo bijzonder. De logistiek dienstverlener verzorgt het transport vanuit
het dc in Waalwijk naar de ruim
130 Xenos-filialen in Nederland
en Duitsland.
De regie over het logistieke proces
in het dc blijft in principe in handen van de verlader. Uit het verhaal van Arthur Böhmer, hoofd
logistiek bij Xenos, en Marco van
Mierlo,operations manager transport voor ND Logistics, blijkt echter dat de samenwerking wel
degelijk bijzonder is. Niet voor
niets werken beide partners al dertig jaar samen.
“Het bijzondere is het feit dat de
logistiek dienstverlener onze taal
spreekt”, geeft Böhmer aan. Van
Mierlo: “Dat kan ook haast niet

Kenmerken

anders, omdat we al zolang
samenwerken. Bovendien zitten
we als het ware continu bij de klant
op schoot.”
Van Mierlo doelt op het feit dat de
transportplanner van ND Logistics in-huis zit bij Xenos en dagelijks overlegt met de medewerkers
en planners van Xenos over de
zendingen en de belading van de
vrachtwagens. “Als je zó dicht op
de werkvloer zit, zie je met eigen
ogen waar knelpunten optreden.
Je voelt en proeft wat er gebeurt.
En dat is toch anders dan dat je het
eens per week hoort, of leest in een
e-mail”, vindt Van Mierlo.
Het doel van het overleg is de totale transportkosten zo laag mogelijk houden én alle producten
tijdig bij de filialen te bezorgen.
“We streven naar volle vrachtwagens en dat vergt een flexibele

Resultaten & Beperkingen
> Verhoging leverfrequentie zonder verhoging transportkosten
> Besparing van bijna 100.000 euro op afvalverwerking door
gezamenlijke aanpak

> Groei gerealiseerd die groter is dan waarvoor dc oorspronkelijk

opstelling van beide kanten”, weet
Böhmer.

Grote expeditiehal
Het assortiment van Xenos wisselt
wekelijks. Bovendien wordt bijna
de helft van de producten volgens
een pushprincipe verdeeld over de
filialen. Daardoor is er een relatief
grote, continue uitstroom van
producten vanuit de behoorlijk
grote expeditiehal. Böhmer:“Daar
kunnen conflictsituaties ontstaan
die betrekking hebben op het beladen van de wagens. Dan is het cruciaal dat je die conflicten snel en
effectief kunt oplossen.”
Het succes van de huidige constructie is volgens Böhmer mede te
danken aan het feit dat de vrachtwagenchauffeurs van ND Logistics zélf hun wagens laden en
lossen. “Dat is absoluut een meerwaarde voor ons”, stelt hij. “Die
mannen weten exact waarmee ze
rekening moeten houden,zijn heel
kritisch op het laadproces en krijgen dus ook meer goederen in de
wagen. Ze zijn écht betrokken en
vormen één team met onze magazijnmedewerkers.”

is ontworpen

> Service naar de filialen verder verbeterd
> Met name voor de levering aan en retourstromen van de filialen in het oosten van Duitsland is een dienstverlener nodig met
een groot netwerk

Succes aantoonbaar
Kostenbesparing op de retourstromen is succesvol verlopen. Vanuit
de filialen worden onder andere
karton, plastic, en ander afval
meegegeven aan de vrachtwagen-

chauffeurs. Door gezamenlijk te
kijken naar de meest efficiënte
oplossing voor die retourstroom
slaagden de partners erin de kostenpost van circa 35.000 per jaar
om te buigen naar een opbrengstenpost van ruim 60.000 op
jaarbasis.
Ook werd, gezamenlijk met EVO,
een transportscan uitgevoerd.
Over het netwerk van de filialen
werd een transportschema gelegd
dat heeft geleid tot een dichtere
distributiestructuur. “Daardoor
kon de leverfrequentie omhoog,
zonder dat de transportkosten
toenamen”, licht Böhmer toe. “In
eerste instantie hebben we zelfs
een verlaging van de kosten gerealiseerd van ongeveer 6,5 procent.”
Hij legt uit dat door die hogere
leverfrequentie de druk voor veel
filialen is afgenomen. “In de winkels is niet altijd een groot magazijn aanwezig. Als je dan één keer

We spreken
dezelfde taal. Dát
maakt het partnership bijzonder”

Waalwijk

> Transportplanner logistiek
dienstverlener in-huis

> Dagelijks worden circa 1.500
rolcontainers getransporteerd

> Aantal sku’s leverbaar: ± 4.500
> Aantal sku’s op voorraad: ±
3.200

> Aantal afnemers: 133 filialen in
Nederland en Duitsland

> Gemiddelde orderlijnen per
dag: ± 36.000

> Gemiddelde orders per dag: 26

per week zestig rolcontainers moet
verwerken, kan dat lastig zijn. Ook
vanwege de werklast van je personeel.”

Investeren noodzakelijk
Xenos opende in de afgelopen
twee jaar twintig nieuwe filialen en
hoopt de komende zes jaar door te
groeien naar tweehonderd. Beide
partners beseffen dat de bereidheid in investeringen voor optimalisering van de ketenlogistiek
belangrijk is. Eerder al schafte
Xenos bijvoorbeeld meer dan 500
kliko’s aan om de afvalverwerking
te stroomlijnen. ND Logistics verving de opleggers voor motorwagens met aanhangers, waardoor
het laadvermogen met bijna veertig procent steeg van 48 naar 66
rolcontainers.

