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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.

PAX Integrated Logistics – Sara Lee International

Dick Jansma (links, PAX Integrated Logistics)
Tehou Goutier (Sara Lee International)

Regie na meer dan 250 jaar uit handen
Tekst Mark Dohmen Foto Jan Willem van Vliet
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De overdracht van de regie over de logistiek, voor de inkomende en uitgaande
grondstoffen, maakte een eind aan een lange geschiedenis bij Douwe Egberts.
De verandering had dan ook heel wat voeten in aarde. Maar de voordelen zijn
voor iedereen duidelijk.
Meer dan 250 jaar voerde Douwe Egberts (DE) de regie over
het transport van grondstoffen
naar de diverse productiefaciliteiten. In 2003 werd echter
besloten een nieuwe koers te
varen. De regie werd uit handen
gegeven. “Binnen ons beleid om
de focus volledig te richten op de
kernactiviteiten was besloten
coördinatie en organisatie van
die logistieke activiteiten uit te
besteden. Een grote stap met
grote gevolgen voor zowel organisatie als de mensen die er werken”, vat Theo Goutier,
international logistics manager
bij Sara Lee International, de
ontwikkeling samen.

Emotioneel zwaar
Tot 2003 werd het transport van
de inkomende en uitgaande
grondstoffen voor de verschil-

lende productiefaciliteiten van
Sara Lee International, waar DE
onderdeel van is, aangestuurd
door een eigen afdeling. Internationaal vanuit Joure en nationaal vanuit Utrecht. De
internationale tak valt nu onder
beheer van PAX Integrated
Logistics, dat 17 medewerkers
van DE overnam.
“Dat was meteen ook één van de
lastigste facetten van de overname”, weet Dick Jansma, directeur bij PAX Integrated
Logistics. “Het is niet niks als je
twintig jaar of langer in een
groot productiebedrijf hebt
gewerkt en je moet dan de overstap maken naar een kleinere
transportonderneming. Daar
heerst een totaal andere bedrijfscultuur. Bovendien krijg je te
maken met andere CAO’s. Emotioneel kan dat heel zwaar zijn.

Resultaten & Beperkingen
> Synergievoordelen van verkochte divisies noten en rijst behouden
gebleven door uitbesteding transport aan derde onafhankelijke partij

> Uitbesteding maakt weg vrij voor nieuwe verladers; gezamenlijk profiteren van breder pakket

> Faire transparante inkooptarieven voor de diverse Sara Lee
International bedrijven

> Kwaliteitsverhoging door beter inzicht in goederenstroom
> Cultuurverschil tussen productie en transport kán valkuil zijn

Goede communicatie is dan
essentieel. Enerzijds om de mensen bewust te maken van het
belang van de verandering en
hun rol in de nieuwe organisatie.
Anderzijds om ze gemotiveerd te
houden.”

Goede communicatie
Dankzij korte lijnen tussen de
logistiek dienstverlener en de
productiebedrijven is er een
beter inzicht ontstaan in de goederenstromen. Ook zijn de
inkooptarieven tegenwoordig
een stuk transparanter.
“Bovendien loop je niet langer
het risico dat interne fouten
worden vergoelijkt. Als er nu iets
fout gaat, worden we daar direct
op gewezen door PAX. Dat leert
ons weer om beter te kijken naar
onze productielogistiek en te
leren van onze fouten”, vult
Goutier aan. Andere voordelen
worden gerealiseerd op de werkvloer, waar dankzij een efficiëntere werkverdeling de productiviteit is toegenomen.
Hoe groot al die voordelen concreet zijn, blijkt lastig aan te
geven. “Daarvoor is het wellicht
ook nog te vroeg”, vindt Jansma.
Beide partners zijn nog volop in
overleg over de verdere inrichting van de nieuwe organisatie.
Om zendingen zoveel mogelijk

te combineren en dus maximaal
rendement uit het transport te
halen, wordt er bijvoorbeeld
gekeken naar de mogelijkheden
om goederen voor heel Europa
op een centraal punt te laten
aankomen.
Goutier: “Een betere benutting
van de capaciteit en optimalisering van de zendingen via groupage, betekent voor PAX
weliswaar hogere winstmarges,
maar voor ons – als verlader –
ook aanzienlijk lagere kosten.”
De winsten die daar haalbaar
zijn, worden geschat op enkele
tientallen procenten.
Ook wordt heel wat energie en
tijd gestoken in het optimaliseren van de informatiestromen.
“Door meer taken, zowel fysiek
als administratief, te bundelen
bij PAX, moeten ook daar verde-

“Dit maakt de
weg vrij
voor verdere
samenwerking”

Kenmerken
> Regie door Sara Lee International
>
>
>
>

uitbesteed aan PAX Integrated
Logistics
Aansturing transport vanuit locatie
Joure
Grondstoffen worden door Douwe
Egberts ingekocht over de gehele
wereld
Aantal medewerkers: 21, waarvan
17 overgenomen door PAX
Gemiddeld aantal inkomende
goederen per jaar:
± 4.100 teu en ± 2.500 trailers

re voordelen gecreëerd worden”,
weet Jansma.
Het besluit om de regie over het
logistieke traject uit handen te
geven biedt voor Sara Lee International nog een extra voordeel.
Het maakt tevens de weg vrij
voor nieuwe kansen; bijvoorbeeld als het de nationale distributie van gereed product
betreft.

Wat is Logimatch?
Eerder gepubliceerde artikelen,
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