
Penske Logistics Coleman Benelux

Het is al vaker gezegd: een suc-
cesvolle logistieke samenwerking
is als een goed huwelijk.
Openheid, vertrouwen en begrip
vormen de sleutel tot succes.
Penske Logistics en Coleman
Benelux, leverancier van producten
voor kamperen, backpacking, bar-
becuen en andere outdooractivi-
teiten, geven deze gedachte op
geheel eigen wijze gestalte. 
De twee partners werken op unie-
ke wijze samen om de betrokken-
heid bij elkaars processen zo groot
mogelijk te krijgen en te houden.
Met succes; op kosten wordt fors
bespaard en de performance blijft
stijgen, met betrouwbare leverin-
gen aan de klant als speerpunt.

“De leverkwaliteit is optimaal. Juist
dankzij die openheid”, stelt Peter
van Dyck, logistics manager bij
Coleman. Concreet komt dit er bij-
voorbeeld op neer dat Coleman
Penske volledige inzage verschaft
in de forecasting op artikelniveau. 

‘Base Camp’ 
Ook wordt de logistiek dienstverle-
ner nauw betrokken bij de selectie
van nieuwe artikelen voor het
komende seizoen. Van Dyck: “We
organiseren ieder jaar een ‘Base
Camp’ in onze showroom.
Daarvoor nodigen we alle betrok-
ken medewerkers van Penske uit,
van manager tot orderpicker.”
De openheid en bereidheid om

informatie met elkaar te delen is
wederzijds. De logistieke afdeling
en de verkoop binnendienst van
Coleman bezoekt namelijk ook
jaarlijks het warehouse in
Roosendaal. “Daardoor krijg je
begrip voor elkaars processen en
creëer je inzicht. En dat helpt weer
bij het sturen van en communice-

ren met de eindklant. Diens tevre-
denheid is immers een gezamen-
lijk doel”, weet Ed Meisner, regio-
nal director bij Penske Logistics, uit
ervaring.

Fundamentele rol IT
Openheid is er ook als het gaat
om procesverbeteringen. Op diver-
se niveaus wordt regelmatig beke-
ken of de afspraken nageleefd
worden. “Iedere week analyseren
we samen de operationele resul-
taten”, licht Meisner toe. “Elk kwar-
taal bespreken we op country-
management niveau mogelijke
afwijkingen en aanpassingen, en
jaarlijks nemen we toekomstige
veranderingen binnen onze orga-
nisaties onder de loep.”
Van Dyck vult aan: “Daarbij wordt
gewerkt volgens het activity based
costing model, zodat we tijdig de
impact van bepaalde wijzigingen
in het leveringsprogramma kunnen
beoordelen.”
Die wederzijdse openheid en de

continue drang naar procesverbe-
tering hebben de partners geen
windeieren gelegd. Van funda-
menteel belang daarbij is de rol
van IT-systemen. Diverse koppelin-
gen en gebruik van moderne
apparatuur garanderen een juiste,
automatische informatieover-
dracht, een minimaal foutenper-
centage en een altijd actueel zicht
op het logistieke proces.

Ed Meisner van Penske (l)
en Peter van Dyck van
Coleman

Sinds Coleman ongeveer vijf jaar geleden besloot de logistieke activiteiten uit te beste-
den aan Penske Logistics is er heel wat veranderd. Continue drang naar procesverbete-
ring en verregaande automatisering van de informatiestroom leverden mooie resultaten
op. Maar de belangrijkste sleutel voor het succes is en blijft de betrokkenheid bij elkaars
processen.

“Betrokkenheid
bepalend voor

succes”

‘Samenwerken is iets heel anders 
dan uitbesteden’ 

Kenmerken
• Samenwerking sinds 2000
• Seizoensgebonden producten
• Jaarlijks gemiddeld 16.000
orders, met elk 15 orderlijnen

• Circa 1.000 sku’s leverbaar en
op voorraad

• Distributiecentrum 36.000 vier-
kante meter groot, waarvan
10.000 voor Coleman

• Aantal vaste Penske-medewer-
kers voor Coleman bedraagt 7. In
de piekperiode loopt dit op tot
ongeveer 25

Resultaten & Beperkingen
• Foutenpercentage bij pickproces gereduceerd tot slechts 0,14 procent
• Dankzij wederzijdse naleving van duidelijke afspraken steeg de 
leverbetrouwbaarheid tot 99,999 procent

• Forse besparing op kosten dankzij uitbesteden seizoensgebonden
producten

• Openheid, vertrouwen en bereidheid om te investeren is nodig van
beide partners om succes te bereiken
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