
Al vijftien jaar verzorgt TNT
Logistics de opslag en distributie
voor Sony Pictures Home
Entertainment Benelux (SPHE). Zes
jaar zelfs zonder contract. “Onze
samenwerking is gebaseerd op
onderling vertrouwen en begrip.
Meer is er eigenlijk niet nodig”,
stelt Alan Crunden, operations
director bij TNT.

Bewuste keuze 
De uitbesteding van logistieke acti-
viteiten was voor SPHE een
bewuste keuze. “Want wij willen
ons volledig concentreren op de
marketing en verkoop van DVD’s
en games voor PlayStation. Alles
wat niet tot onze kernactiviteiten
behoort, besteden we uit aan spe-

cialisten”, zo licht operations direc-
tor Bram Markusse toe. De keuze
voor TNT Logistics is volgens hem
een logische. “Ze bieden als één
van de weinige logistiek dienstver-
leners een compleet pakket voor
de gehele Benelux en beschikken
over voldoende capaciteit. Van een
topfilm gaan op de eerste dag
soms 400.000 eenheden de deur
uit, maar van andere films worden
in totaal misschien ‘maar’ 20.000
stuks verkocht. In eigen beheer
kun je zo’n proces niet beheer-
sen.”

Flexibiliteit cruciaal
De logistieke operatie op zich is vrij
basic. Nadat de orders bij SPHE
zijn ingevoerd, worden ze

gedownload door TNT. In
Maarssen worden de goederen
verzameld, geladen en binnen 24
uur verzonden naar zo’n 1.500
ontvangers in de gehele Benelux.
Daarnaast verzorgt TNT de retour-
logistiek. Zo is er voor Playstation
een speciale SWAP-service inge-
steld; defecte Playstations worden

opgehaald, gecontroleerd en een
gereviseerde of nieuwe Playstation
wordt verzonden naar de klant.
De complexiteit ligt in dit geval in
het type product en de markt.
DVD’s en games zijn ‘hot’ en de
markt is veeleisend. Nieuwe relea-
ses moeten op tijd en in de juiste
hoeveelheid bij álle retailers in de
schappen liggen. “Is dat niet zo,
dan verliest de retailer handel en
spreekt hij ons daarop aan”, aldus
Markusse.
Flexibiliteit speelt dan ook een cru-
ciale rol. Zo moeten binnengeko-
men goederen bijvoorbeeld bin-
nen vier uur verzameld kunnen
worden en dienen fouten en over-
bodige handling in de gehele
keten te worden geëlimineerd.

Scherp blijven
Ondanks de lange samenwerking
liggen er voor TNT Logistics en
SPHE nog voldoende uitdagingen;
zoals het verlagen van voorraad-
niveaus en het analyseren en opti-

maliseren van costdrivers.
“We moeten elkaar scherp houden
en alert houden. En dat is soms
best lastig als het zo goed gaat”,
geeft Markusse toe. “Maar”, stellen
beide partners, “zolang je eerlijk
blijft en open staat voor kritiek van
de ander valt iedere samenwer-
king verder te verbeteren.”

Bram Markusse (Sony
Pictures Home

Entertainment) en Alan
Crunden (TNT Logistics)

Sinds 1990 verzorgt TNT Logistics de warehousing en distributie van DVD’s en games
voor Sony Pictures Home Entertainment. Een boeiende markt, die valt of staat met de
flexibiliteit van het logistieke proces. De sleutel tot succes ligt volgens beide partners in
een open en eerlijke relatie zonder poespas.
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“Flexibiliteit 
sleutel tot 
succes”
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‘Service ontwikkel je immers door begrip 
en vertrouwen’ 

Kenmerken
• Distributiecentrum TNT Logistics
in Maarssen

• Opslag en distributie DVD’s en
games

• Aantal sku’s leverbaar: 2.651
• Aantal sku’s op voorraad: 2.651

• Aantal afnemers: ± 1.500
• Gemiddelde orderlijnen per dag:
± 675

• Gemiddelde orders per 
dag: ± 120

Resultaten & Beperkingen
• Service naar klanten optimaal, onder andere dankzij 
tracking & tracing

• Diefstal sterk gereduceerd
• Prijsdaling DVD’s en games bepalend voor verdere 
procesverbeteringen
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