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“De omvang van het dienstenpak-
ket en de wijze waarop dat de
komende twee jaar wordt ingericht
maken de samenwerking met
Philips bijzonder”, stelt Wilbert
Tholhuijsen, general manager van
DHL Solutions.
In juni nam de logistiek dienstver-
lener niet alleen de logistieke ope-
ratie voor de Europese onderde-
lenlogistiek over; ook de verant-
woordelijkheid voor de voorraad-
hoogte en uitlevergraad, het recht-
streekse contact met leveranciers
en afnemers en de financiële
afhandeling komen op het bordje
van DHL.
De uitbesteding was voor Philips
een strategische keuze. “Spare

parts management behoort niet
tot onze kernactiviteiten. We zijn
daarom op zoek gegaan naar de
ideale partner”, licht René Botter,
spare parts manager bij Philips
Euroservice, toe.

Geloof en vertrouwen
Voor de tender die werd uitge-
schreven nam Philips bewust de
tijd. De onderneming zocht een
partner die meer kan dan een
mooie prijs afgeven. “Je moet
geloof en vertrouwen hebben in
de capaciteiten en performance
van je nieuwe partner. Dat is de
basis voor een succesvolle uitbe-
steding”, stelt Botter.
Dat geloof kreeg hij het meest bij

de voorstellen van DHL. De over-
name van de 110 medewerkers
was hierbij een essentieel ele-
ment. Medio 2006 verhuist daar-
om de gehele operatie naar het
distributiecentrum van DHL in Acht.
“Dan zullen we ook gaan werken
op onze eigen systemen”, vult
Tholhuijsen aan.

Om die overgang zo soepel moge-
lijk te laten verlopen, belopen de
partners twee verschillende routes.
Eerst worden het pand en de sys-
temen in Acht ingericht voor de
nieuwe activiteiten. Daarnaast
wordt de organisatie klaarge-
stoomd voor de nieuwe aanpak.
“Je moet de mensen bewust en
vertrouwd maken met de nieuwe
operaties. Alleen als je daarvoor de
tijd neemt merkt de klant niets van
deze ingrijpende verandering en
blijven kwaliteit en productiviteit
op het gewenste niveau”, weet
Tholhuijsen.
Voorlopig wordt er echter nog
gewerkt in het Philips-gebouw en
op Philips-systemen. Dat maakt
het voor Botter en Tholhuijsen las-
tig om iets te zeggen over de
resultaten van de samenwerking.
“Wat wel heel duidelijk merkbaar
is, is de goede sfeer na een toch
wel spannende periode. Dankzij
een actieve communicatie en een
goede betrokkenheid van alle

medewerkers is de hoge perfor-
mance stabiel gebleven. En dat is
al een prestatie op zich”, stelt
Botter tevreden vast.
Hij voegt eraan toe dat de échte
resultaten pas in de nieuwe situ-
atie zichtbaar worden. Maar dat
die substantieel zullen zijn, staat
voor beide partijen als een paal
boven water. Niet voor niets zijn
hierover harde afspraken gemaakt.

Wilbert Tholhuijsen van DHL
Solutions (r) en René Botter
van Philips Consumer
Electronics

Sinds deze zomer besteedt Philips de logistieke operatie en de financiële afhandeling
van haar reserveonderdelen voor de divisies ‘Consumer Electronics’ en ‘Domestic
Appliances & Personal Care’ integraal uit aan DHL Solutions. Zelfs de medewerkers zijn
overgenomen. De verregaande vorm van uitbesteding lijkt op het eerste gezicht dan ook
op een complete overname. Niet voor niets nemen de partners de tijd. 

Integrale 
uitbesteding

vraagt 
vertrouwen

‘Geloof en vertrouwen vormen de basis 
voor het succes’

Kenmerken
• DHL Solutions en Philips
Euroservice

• Geïntegreerde uitbesteding spare
parts management

• Aantal sku’s leverbaar: 70.000
• Aantal afnemers: 4.000 

• Aantal medewerkers: 115 
(waarvan 110 overgenomen)

• Gemiddelde orderlijnen 
per dag: 7.000

• Gemiddelde orders per dag:
1.750

Resultaten & Beperkingen
• Behoud van kwaliteit en productiviteit in hectische en 
onzekere periode

• Door overname medewerkers blijft kennis en ervaring behouden
• Concrete afspraken over substantiële verbeterslagen
• Professionele organisatie en wederzijds vertrouwen zijn onmisbaar
voor deze nieuwe en complexe vorm van uitbesteding
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