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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.

Rotra Forwarding – Koninklijke Gazelle

Machiel Roelofsen (l) van Rotra en
Hans Dooper van Gazelle

Focus gericht op de lange termijn
Tekst Mark Dohmen Foto Robin Britstra

>

Gezamenlijk zetten Rotra Forwarding uit Doesburg en Koninklijke Gazelle te
Dieren een voor de branche splinternieuw logistiek concept in de markt. Op
termijn zal het concept de kostprijs reduceren, terwijl een maximale kwaliteit
gewaarborgd blijft. Daar zijn de partners zeker van.
Een jaar geleden ging Koninklijke Gazelle een nieuw samenwerkingsverband aan met logistiek
dienstverlener Rotra Forwarding. Gazelle besteedde haar
logistieke operatie al vele jaren
uit. “Maar over de manier waarop dat gebeurde bij de vorige
dienstverlener waren we niet
helemaal tevreden”, legt Gazelles
logistiek manager Hans Dooper
uit. “Op termijn willen we de
kostprijs reduceren en de kwaliteit vergroten. Daarvoor zijn we
op zoek gegaan naar een nieuwe
partner, die het slimmer aanpakt
met moderne middelen.”
De fietsenfabrikant was dus ook
op zoek naar een logistiek
dienstverlener die bereid was te
investeren in het partnership.
Die bereidheid bleek bij Rotra
aanwezig. De dienstverlener telde goed 10 miljoen euro neer
voor een vrijwel volledig geautomatiseerd fietsenmagazijn.

Gazelle had al goede ervaringen
met Rotra. “De hoofdreden van
onze keuze voor Rotra is eigenlijk dat ze alles in eigen beheer
doen. Daardoor hebben ze optimaal grip op de dagelijkse uitvoering van logistieke taken en
kunnen we op termijn samen
een hogere kwaliteit krijgen
door schades te reduceren en de
service naar onze klanten verder
verbeteren”, vat Dooper samen.

Hypermodern concept
Het pand in Doesburg heeft het
modernste systeem voor transport en opslag van fietsen. Met
minimale handling worden een
maximale kwaliteit en uitlevergraad behaald. Het hart wordt
daarbij gevormd door een fluisterstil hangbaansysteem.
Helemaal nieuw is dat concept
natuurlijk niet. We kennen het
in een andere vorm onder andere van de kledingbranche. Wel

Resultaten & Beperkingen
> Geleidelijke afname van het aantal beschadigde fietsen
> Verhoging van de service naar de klant
> Maximale flexibiliteit met minimale handling
> Beladingsgraad stijgt met 25 procent dankzij nieuw ontwikkelde
>

trailers
Er moet bereidheid zijn om te investeren

zijn Rotra en Gazelle erin
geslaagd de technologie op een
innovatieve wijze toe te passen
voor de fietsensector.
Dankzij het concept zijn de
beoogde doelstellingen haalbaar. Rotra’s commercieel directeur Machiel Roelofsen: “De
kostprijs kan omlaag doordat de
factor arbeid tot een minimum
is beperkt. Zeker op de langere
termijn zal dit, gelet op de alsmaar stijgende loonkosten, grote voordelen bieden.”
Het concept ‘zorgt’ ook voor
minder beschadigingen. Hiervoor investeerde Rotra onder
meer in een nieuw type trailer,
speciaal voor de distributie van
fietsen. Deze citytrailers zijn uitgevoerd met kleinere wielen en
een speciale klep waardoor de
fietsen uit de wagen kunnen
worden gereden en er dus minder fietsen beschadigd raken.
“We hebben voorafgaand aan de
samenwerking zo’n 500 klanten
van Gazelle benaderd en gevraagd welke problemen zij
tegenkwamen of wat ze anders
zouden willen zien”, licht Roelofsen toe.

derne installatie. Een goede,
open communicatie en de juiste
informatievoorziening dragen
eveneens een steentje bij.
Gazelle geeft tijdig door welke
goederen wanneer worden geleverd en laat Rotra weten wat de
actuele status is van een klantorder. Hiertoe zijn er diverse
interfaces gemaakt tussen de ITsystemen van de partners.
Gelet op de grootte van de gedane investeringen is het logisch
dat beide partners een contract
voor langere termijn hebben
getekend. Om precies te zijn:
tien jaar. “Dat doen we normaal
nooit, maar als je op de lange
termijn vooruit wenst te komen,
zul je toch moeten investeren”,
verklaart Dooper, die zich
bewust is van de risico’s. “Maar
dergelijke risico’s neem je alleen

“Dergelijke
risico’s neem je
alleen als je
100 procent
vertrouwen hebt”

Kenmerken
> Automatisch fietsenmagazijn Rotra
> Samenwerkingscontract: 10 jaar
> Aantal sku’s leverbaar: ± 1.500
> Aantal fietsen op voorraad:
maximaal 30.000

> Aantal afnemers: ± 1.800 dealers
in Nederland, België en Duitsland

> Gemiddeld aantal fietsen per dag:
± 1.800

> Gemiddelde orderregels per dag:
± 1.500

> Gemiddelde orders per dag: ± 400

als je 100 procent vertrouwen
hebt in je partner”.
Het eerste jaar van de samenwerking zit er op. Met name in
de beginfase is het leereffect
groot gebleken. Zo moesten de
planners van Rotra veel leren
over specifieke aflevereisen voor
bepaalde klanten. Die kennis is
er inmiddels en vanaf nu kunnen de partners de vruchten
gaan plukken. Ze zijn er beide
van overtuigd dat het essentieel
is dat ze daarbij blijven communiceren en begrip blijven houden voor elkaars situaties.

Lange termijn
De reeds behaalde resultaten
zijn echter niet enkel en alleen
toe te schrijven aan de hypermo-

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

