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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. Het vakblad Logistiek en
de Physical Distribution Group (PDG), de belangenvereniging van logistiek dienstverleners, organiseren daarom de LogiMatch Award. Dit is de bekroning voor die combinatie die het meest vernieuwende, succesvolle
en inspirerende logistieke concept in het leven hebben geroepen!.

Van Uden Logistics – Centraal Drankenhuis Nederland

Links Ralph Olthoff (Heineken) en
Berno Bossenbroek (Van Uden Logistics)

Partners en concurrenten onder één dak
Tekst Mark Dohmen Foto’s Koos Groenewold

>

Het Centraal Drankenhuis Nederland is een nieuw concept binnen de drankenindustrie. Partners en concurrenten slaan de handen in één. De uitvoering komt
voor rekening van logistiek dienstverlener Van Uden Logistics.
Partners én concurrenten uit de
drankenindustrie die onder één
dak zitten om de service naar de
klant te verbeteren en te profiteren van synergievoordelen in
zowel warehousing als distributie. Dit is het uitgangspunt van
het Centraal Drankenhuis
Nederland (CDHN).
Het idee is van Heineken. “We
willen de afnemer een zo breed
mogelijk assortiment bieden
tegen een optimale kostprijs”,
licht Ralph Olthoff, manager
logistiek & techniek bij de afdeling horeca support van Heineken Brouwerijen, toe.

Onder één dak
Tot voor kort werd er door de
bierbrouwer geleverd aan 17
regionale drankenhandels, die

op hun beurt leveren aan 35.000
horecagelegenheden. “Al die
drankenhandels hielden onder
andere een eigen voorraad en
een specifiek, beperkt assortiment langzaamlopers aan. Door
die voorraden te centraliseren,
voorkom je onnodige kosten in
de keten en stel je de drankenhandels bovendien in staat om –
met nog steeds een levertijd van
slechts één dag - een zo breed
mogelijk assortiment te kunnen
aanbieden”, vervolgt Olthoff.
Vooralsnog nemen – naast Heineken –twee andere leveranciers
deel aan het concept. Eén van
hen is het wijnhuis Oud Reuchlin & Boelen. De logistieke
dienstverlening komt voor rekening van Van Uden Logistics.
Olthoff: “Van Uden is marktlei-

Resultaten & Beperkingen
> Onnodige voorraden in keten geëlimineerd; reductie circa
dertig procent

> Dankzij centralisering dalen in de toekomst handlingkosten
>
>
>
>

en distributiekosten, zodat de totale logistieke kosten de
keten niet zullen stijgen
Foutpercentage vrijwel nihil dankzij aansturing WMS
Verdubbeling assortiment afnemers
Bij uitblijven nieuwe partners worden de maximale synergievoordelen niet bereikt
Nieuwe deelnemers moeten een overstap naar andere
dienstverlener willen maken

der in de drankenlogistiek en
kent alle ins en outs van de branche. Dat werkt drempelverlagend voor eventuele nieuwe
partners.”
Olthoff is ervan overtuigd dat
die nieuwe partners komen. “De
voordelen worden immers alleen maar groter naarmate er
meer partijen meedoen”, voorspelt hij. Hij rekent erop dat er
aan het einde van 2007 vijf partijen deelnemen aan het CDHN.
Uiteindelijk wordt er gemikt op
zeven à acht deelnemers.
Voor die deelnemers zijn er twee
soorten overeenkomsten: voor
partners en klanten. Wie een
klantovereenkomst aangaat,
kiest er puur voor om zijn producten tegen een concurrerend
tarief op te slaan en te profiteren
van de voordelen van het distributienetwerk. Een partner daarentegen is tevens aandeelhouder
in het CDHN en deelt ook mee
in de kosten en de baten.
“Daarvoor is een verdeelsleutel
opgesteld op basis van een openboekcontract”, geeft Berno Bossenbroek, directeur logistiek bij
Van Uden Logistics, aan. De
maandelijkse facturen die Van
Uden aan het CDHN stuurt,
wordenmet die verdeelsleutel
opgesplitst en toegekend aan de
deelnemende partijen. Bossenbroek: “Dat gebeurt op basis van

verschillende parameters, zoals
aantallen volle pallets, aantallen
picks per fles, aantallen picks per
doos, enz.”

Hoge verwachtingen
De verwachtingen over de
samenwerking zijn hooggespannen. Zo kan het wijnhuis Oud
Reuchlin & Boelen dankzij het
vergrote assortiment onder
meer een aardige omzetverhoging tegemoet zien. Initiatiefnemer Heineken ziet het
assortiment dat de drankenhandels hun afnemers kunnen leveren, bijna verdubbelen, terwijl
de voorraadhoogten juist met
circa dertig procent worden
gereduceerd.
“De centrale handling levert
echter nog veel meer synergievoordelen op”, verwacht Olthoff.

“De voordelen
worden groter
naarmate er
meer partijen
meedoen”

Kenmerken
> Partners én concurrenten onder
>
>
>
>
>
>
>

één dak in Centraal
Drankenhuis Nederland
Van Uden Logistics in
Waddinxveen
Aantal sku’s leverbaar: ± 2.500
Aantal sku’s op voorraad: ±
2.500
Aantal afnemers: ± 200
Aantal eindafnemers: ± 35.000
Gemiddelde orderlijnen per
dag: ± 1.000
Gemiddelde orders per dag:
± 400

Hij schat in dat er in de toekomst een besparing haalbaar is
van enkele procenten op zowel
de totale handlingkosten als de
distributiekosten.
Ook de service naar de eindklant
neemt toe dankzij de samenwerking. Hoe groot dat effect is,
blijft koffiedik kijken. “Maar we
zien nu al wel een forse daling in
het aantal orderpickfouten.
Dankzij de aansturing via het
WMS van Van Uden zitten we op
een foutpercentage van nog geen
0,01 procent”, besluit Olthoff.

Wat is Logimatch?
Eerder gepubliceerde artikelen,
zie logistiek.nl/logimatch

