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Logistiek dienstverleners zoeken intensieve samenwerking met hun
opdrachtgevers. PDG (Physical Distribution Group) en Logistiek hebben
als bekroning daarvan de LogiMatch Award in het leven geroepen.
Hier weer een kandidaat.

DHL - Electrolux - Willem van Rijn

V.l.n.r.: Jon Overbeek (Electrolux), Michiel van Berkel
(DHL), Bart van Gelsdorp (DHL Exel Supply Chain)
en Markus van Griethuijsen (Willem van Rijn)

Witgoedconcurrenten delen distributienetwerk
Tekst Mark Dohmen Foto Jan Willem van Vliet

>

Jarenlang liepen de distributiestromen van Electrolux en Willem van Rijn parallel. Een nauwere samenwerking en integratie van de stromen levert een flinke
kostenbesparing op voor beide concurrenten. De voordelen zijn in de hele
keten merkbaar.
Twee grote witgoedconcurrenten, die zij aan zij werken aan
ketenoptimalisatie door hun
distributienetwerken volledig te
integreren en hun orders in één
zending te leveren aan de detailhandel. Dat maakt de samenwerking tussen Electrolux
(AEG, Electrolux en Zanussi) en
Willem van Rijn (Bosch, Solitaire en Neff) bijzonder. De regie
over de logistieke operatie ligt in
de handen van DHL Freight en
DHL Exel Supply Chain.
‘Freight’ verzorgt al ruim vijftien
jaar de planning en distributie
voor Electrolux, dat een eigen
warehouse in Alphen a/d Rijn
heeft. Willem van Rijn heeft de
distributie én de warehousing al
meer dan dertig jaar uitbesteed
bij DHL Exel Supply Chain.
“Die constructie had tot gevolg
dat er twee aparte distributiestromen waren, terwijl meer dan

negentig procent van de afleveradressen elkaar overlappen”,
licht Bart van Gelsdorp, business
process manager bij DHL Exel
Supply Chain, toe.

Marktsituatie gewijzigd
Collega Michiel van Berkel
(DHL Freight) onderzocht daarom of er geen efficiëntere oplossing mogelijk was. “We hadden
al eerder de mogelijkheden
geanalyseerd, maar toen was de
markt er nog niet rijp voor. Om
zelf controle te houden over de
service hechtten klanten veel
waarde aan een eigen netwerk.”
De economisch situatie van de
afgelopen jaren en de gewijzigde
opvattingen over samenwerken
brachten daarin. “Samenwerking is nu geen vies woord meer.
Zeker niet als je commercie kunt
overtuigen van de te behalen
kostenvoordelen”, weet Markus

Resultaten & Beperkingen
> Totale distributiekosten 7 procent lager
> Jaarlijks aantal transportkilometers gereduceerd met 250.000 km
> Toename flexibiliteit en service
> Door extra handling van de goederen neemt het risico van
beschadiging toe

> Grotere distributiestromen bij zelfde aantal dockdeuren
> Afhandeling retourstromen stuk complexer

van Griethuijsen, manager logistics bij Willem van Rijn.
Zonder in te leveren op service
en kwaliteit zijn de partijen erin
geslaagd de distributiekosten te
reduceren met ongeveer 7 procent. Bovendien resulteert een
efficiëntere planning – met één
planningunit i.p.v. twee - van de
ritten in kortere afstanden tussen de verschillende stops. De
besparing op jaarbasis bedraagt
250.000 km.
De gewijzigde planning heeft
tevens geleid tot een verhoging
van de customer service en meer
flexibiliteit.

Planning elementair
De orders worden sinds afgelopen voorjaar verzameld op de
planning van DHL Freight. Daar
wordt per dag bekeken waar het
distributiezwaartepunt per route ligt. Vervolgens worden de
orders toegekend aan óf het dc
in Amsterdam, óf het Electrolux-dc in Alphen a/d Rijn, waar
ze via een crossdockprincipe
worden geladen.
“Hoewel de schadegevoeligheid
van de artikelen vraagt om minimale handling, is er toch voor
deze aanpak gekozen”, legt Jon
Overbeek, warehouse manager
bij Electrolux, uit. “Goederen
worden weliswaar vier keer

vaker opgepakt, maar de orders
worden wél op afleverroute geladen en dat biedt weer extra
voordelen verderop in de keten.”
De basis voor een feilloze afwerking van dit complexe logistieke
traject wordt gelegd door de volledig geautomatiseerde planning. IT-ondersteuning is dan
ook één van de hoofdthema’s
geweest tijdens de gesprekken
tussen de partners. Van Griethuijsen: “Om logistiek succesvol
te zijn, moet de juiste informatie
op het goede moment op de
juiste plek komen. Maar we willen natuurlijk niet dat er marktgevoelige informatie uitlekt naar
de concurrent. Als de producten
eenmaal zijn geleverd, is er van
samenwerking immers absoluut
geen sprake meer.”
De samenwerking is zeer succes-

“Samenwerking
is tegenwoordig
geen vies woord
meer”

Kenmerken
> Meer dan 90 procent overlap
afleveradressen

> Warehouse DHL Exel Supply
Chain in Amsterdam

> Distributiecentrum Electrolux in
Alphen a/d Rijn

> Eén efficiëntere planning en
transport door DHL Freight in Tiel

> Aantal sku’s op voorraad: 3.600
> Aantal afnemers: 3.100
> Gemiddelde orders per week:
5.600

> Gemiddeld aantal ritten per
week: 170

vol. Maar er zijn ook valkuilen.
“De druk op onze chauffeurs is
door de samenwerking aanzienlijk gestegen”, ziet Van Gelsdorp.
“Dit mag je niet onderschatten.
Zij zijn toch het visitekaartje van
het bedrijf en bepalen voor een
belangrijk deel de service en
klanttevredenheid.”
Ook de warehousemedewerkers
hebben het drukker gekregen.
Bij DHL in Amsterdam zijn de
werktijden fors verlengd om de
afgesproken service level agreements na te kunnen komen.

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

