
Voor de sterilisatie en decontami-
natie van producten van derden
beschikt Isotron wereldwijd over
zestien faciliteiten in acht landen.
Na de sluiting van een productie-
faciliteit in Zweden zag de wereld-
marktleider de productiviteit op de
twee Nederlandse locaties fors stij-
gen. Jaarlijks worden daar een klei-
ne 100.000 pallets behandeld, uit
alle hoeken van de wereld.
Tot voor kort verzorgden de klan-
ten hiervoor zelf het transport,
waarbij vaak onnodig veel kilome-
ters werden afgelegd en nauwe-
lijks te voorspellen was welke goe-
deren wanneer werden geleverd.
Om meer inzage te krijgen in de
binnenkomende goederenstroom
en zodoende de productieplan-

ning nauwkeurig af te kunnen
stemmen, ging Isotron een logis-
tiek samenwerkingsverband aan
met logistiek dienstverlener DH
Trans (tegenwoordig Rabelink).
Gezamenlijk stippelden de part-
ners de nieuwe logistieke keten uit
en optimaliseerden deze met als
doel de service naar de klant ver-
der te verbeteren.

Regie in eigen handen
“Door de regie over het logistieke
traject in eigen handen te nemen,
bieden we onze klanten een extra
service en kunnen we bovendien
de transportkosten aanzienlijk
reduceren”, weet Jackie van Breda,
verantwoordelijk voor Customer
Support Logistics bij Isotron. 

Omdat de productie echter dusda-
nig specifiek is en logistieke stro-
men dus via bestaande vestigin-
gen van Isotron moeten lopen,
werd besloten om intern een
logistieke afdeling, Isotron
Logistics, op te starten. Beide part-
ners namen voor vijftig procent
deel aan de joint venture. 

De afdeling wordt ook daadwerke-
lijk gevormd door medewerkers
van zowel Isotron als Rabelink.
Beide partners brengen zo hun
eigen kennis en ervaring in. 
“Het is een vrij platte organisatie,
die juist daardoor heel praktisch
en klantgericht werkt. De commu-
nicatielijnen zijn extreem kort;
zowel intern als naar de klant”,
vindt Jack Kardolus, directeur bij
Rabelink.

Forse besparingen
De resultaten zijn dermate positief
dat de partners besloten de inter-
ne afdeling om te zetten in een
zelfstandige besloten vennoot-
schap. De BV is sinds dit jaar actief
onder de naam Isotron Logistics.
“Uit jaarlijks onderzoek is gebleken
dat de klanttevredenheid aanzien-
lijk is gestegen. De totale door-
looptijd van een order is tot wel
twintig procent korter en er wor-
den aanmerkelijk minder kilome-
ters afgelegd. Alleen al in het bin-

nenland bedraagt de besparing
bijna driehonderdduizend kilome-
ter per jaar”, stelt Kardolus.
Bovendien hoeft Isotron tegen-
woordig geen externe opslagruim-
te meer te huren. “Omdat we pre-
cies weten welke goederen wan-
neer worden aangeleverd”, legt
Van Breda uit. “We voeren zelf de
regie over het logistieke traject en
kunnen dat dus ook optimaal
afstemmen op ons productiepro-
ces.”

Jackie van Breda (l) van
Isotron en Jack Kardolus

van Rabelink

Door samen met logistiek dienstverlener Rabelink een nieuwe, interne logistieke 
afdeling op poten te zetten, was Isotron in staat haar klanten een extra service te 
bieden. De voordelen van de nieuwe organisatie gaan echter veel verder. In de gehele
keten worden kostenbesparingen gerealiseerd.

Rabelink Isotron Nederland

Gezamenlijk
regie in handen

genomen

‘Er is veel mogelijk als je letterlijk dicht 
op elkaar zit’

Kenmerken
• Isotron (Ede en Etten Leur ) 
en Rabelink vormen samen
Isotron Logistics

• Producten bestralen en regie
over logistiek

• Aantal klanten: ± 800
• Gemiddeld aantal logistieke
orders per week: 100 

• Aantal palletlocaties: 2.500 
• Aantal medewerkers: 50

Resultaten & Beperkingen
• Jaarlijkse besparing van enkele honderdduizenden kilometers
• Lagere transportkosten en snellere doorlooptijden
• Klanttevredenheid fors gestegen door verbeterde service
• Geen behoefte meer aan externe opslagruimte
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