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In een wereld waar giganten als Amazon 
zich gesetteld hebben, wordt het een 
grote uitdaging om je als webshop te on-
derscheiden. Een hoge efficiëntie en een 
optimale klantenbeleving worden dé sleu-
tels om het verschil te maken. In dit artikel 
belicht Roy Lenders, lector supply chain 
aan de Fontys Universiteit, zijn ervaringen 
en visie op de toekomstige uitdagingen.
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Logistieke sector snakt naar hoogopgeleide profielen
De logistieke sector heeft nood aan hogeropgeleide professionals. Vooral de vraag naar ana-
lytische profielen blijft stijgen terwijl het steeds moeilijker wordt om geschikte kandidaten te 
vinden. Volgens Hays Purchasing & Logistics ligt het probleem bij het tekort aan opleidingen 
en het imago van de sector. 

De logistieke sector staat aan de vooravond van een grootschalige automatisering. Een be-
weging die al is gestart met bijvoorbeeld de robotisering in warehouses. Bovendien zorgt 
e-commerce ervoor dat bedrijven 24/7 moeten draaien om pakketjes tijdig bij de consument 
te krijgen. Een van de gevolgen is een toename van geavanceerde IT-systemen en geautoma-
tiseerde warehouses. Dat vraagt profielen die vertrouwd zijn met forecasting, supply planning, 
procesverbetering, lean, voorraadmananagement, enzovoort. 

Dat de nood aan hoogopgeleide, multidisciplinaire professionals stijgt, bewijst wel het feit 
dat het aantal kandidaten dat Hays plaatst in hoogopgeleide functies zoals warehouse super-
visors en managers, ervaren aankopers, transport- en supply chain experts het laatste jaar zeer 
sterk is gestegen. Toch raken vacatures maar moeilijk ingevuld. Vooral nachtwerk – met name 
bij e-commerce – lijkt kandidaten af te schrikken. Bovendien is het moeilijk vacatures vanuit 
scholen in te vullen. België telt immers te weinig puur specifieke supply chain-opleidingen die 
studenten klaarstomen voor jobs in purchasing & logistics, zoals je die in Frankrijk wel hebt. 
Volgens Hays Purchase & Logistics zijn specifieke opleidingen noodzakelijk om te kunnen in-
spelen op de groei in de sector.

Daarnaast hinkt de sector achterop op het vlak van ‘employer branding’. Nochtans zijn jobs in 
de logistieke sector volgens Hays gevarieerd, uitdagend en bieden ze een hoge werkzekerheid. 
Verder werken logistieke professionals vaak in een internationale omgeving met veel afwis-
seling. “De generatie die nu de arbeidsmarkt betreedt, hecht veel belang aan een gezonde 
work-life balance, zonder aan carrièremogelijkheden te moeten inboeten”, weet Dries Serré, 
team leader Purchasing & Logistics bij Hays. “Ze kiezen voor werkgevers die qua cultuur en 
waarden bij hun eigen karakter en overtuigingen passen. Bovendien leren ze graag bij. Bedrij-
ven moeten rekening houden met de wensen van die nieuwe generatie werknemers en kan-
didaten emotioneel raken om ze binnen te halen en te houden. De sector heeft die millennials 
ook hard nodig, want de vergrijzing is nu al sterk voelbaar. Logistiek moet zichzelf dus meer in 
de picture zetten.”

Een van de jobs van de toekomst is bijvoorbeeld logistiek programmeur-planner. “Automati-
sche processen en autonome vervoersmiddelen bieden veel mogelijkheden voor snelle, effi-
ciënte en milieuvriendelijke logistiek. Die processen moeten worden ingericht door slimme 
professionals met verstand van ICT, logistiek en planning. De logistieke programmeur-planner 
garandeert met creatieve oplossingen een vlotte verbinding tussen bijvoorbeeld warehouses, 
mobiliteitssystemen en klantsystemen”, vertelt Dries Serré. 

Daarnaast is er steeds meer vraag naar supply chain data-analisten. Zij verzamelen en analy-
seren de steeds toenemende massa data en weten die vervolgens om te zetten in waardevolle 
stuurinformatie voor directies en management. Inzet van ‘predictive data’ – denken we maar 
aan weersvoorspellingen en consumentensentiment – wordt daarin steeds belangrijker, wat 
de analist in de toekomst een sterk voorspellende functie zal geven.
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Jungheinrich pakt uit met eigen miniload 
en lithium-ion reachtruck 
Jungheinrich presenteert zijn allereerste intern ontwikkelde mini-
load. In de miniload, die de naam STC 2B1A draagt, werden drie 
nieuwe patenten geïmplementeerd. Allereerst moet de innovatie-
ve mast zorgen voor een optimale schaalbaarheid tot een hoogte 
van 25m en een maximum stabiliteit van de lichtgewichtconstruc-
tie. Daarnaast zorgt het innovatieve railconcept een compacte or-
derverzameling en het geïntegreerde Omega aandrijfsysteem voor 
een nog dichtere opslag. 

Dankzij de super caps wordt de energie die tijdens het remmen 
wordt gegenereerd opgeslagen en benut voor het aandrijfsysteem 
bij het versnellen. Dat beperkt het energieverbruik. Met een snel-
heid van ruim 6 meter per seconde en een zeer snelle acceleratie 
behoort de STC 2B1A volgens Jungheinrich tot de meest compacte 
en tegelijk performante systemen in de markt. Het systeem is ver-
krijgbaar vanaf de tweede helft van 2018. Naar de toekomst toe 
sluit Jungheinrich ook de komst van een eigen shuttlesysteem niet 
uit.

Daarnaast pakt Jungheinrich uit met  de ETV 216i, zijn eerste  
reachtruck die is opgebouwd rond een lithium-ionbatterij. Tegen-
over conventionele loodzuurbatterijen zorgt de geïntegreerde 
lithium-ionbatterij voor minder onderhoud en een hogere perfor-
mantie. De zeer korte oplaadtijden –tussentijds opladen is mogelijk 
via de geïntegreerde on board lader – maken de reachtruck uiter-
mate geschikt voor 24/7-operaties. Met de ETV 216i is het mogelijk 
om gewichten tot 1.600kg tot een hoogte van 10,7 meter te heffen. 
Jungheinrich is van plan om in de toekomst de voordelen van de 
lithium-iontechnologie in nog meer ander trucktypes te integreren, 
wat moet leiden tot een compleet portfolio lithium-iontrucks.

KEEP YOUR TOMATO PASTE AND 
FRUIT JUICE SAFE WITH  
SCHOELLER ALLIBERT’S  
COMBO FRUCTUS®

Schoeller Allibert’s new foldable intermediate bulk contai-
ner was created to meet all the expectations of the tomato 
paste and fruit juice industries. Both of them have specific 
packaging, processing and storage requirements which 
call for 100% safe, 100% easy to clean, labour saving con-
tainers. The Combo Fructus® will outshine its competitors 
thanks to its outstanding performances, its maximised pro-
fitability and special design allowing an improved handling 
and labour saving. 

Performances and safety first 
The Combo Fructus® is ready to 
conquer the tomato paste and fruit 
juice main processing companies in 
the USA and Europe by offering the 
best performances of the market: 
its strong and durable double wall 
structure enables a 1 500 kg unit 
load, a stack load of 8 000 kg and a 
3 200 kg dynamic load. Not only is 
this safe to handle but it’s above all 
water-, dirt-, bug tight and needle 
proof, making it the safest IBC for 
the tomato paste and fruit juices. 

Easy to clean, time saving and 
cost effective 
The Combo Fructus® is automa-
tion-friendly which allows saving 
labor and increases the filling 
process efficiency. Its fast-drying 
design saves time and energy 
during cleaning with a speeding 
water drainage and cleaning 
process. It has one of the best 
folding ratio on the market: up to 
7 folded Combo Fructus® can be 
pilled in a standard truck, is reducing therefore logistic costs 
and the environmental impact.

Personalised for all needs 
It comes in an unrivalled sustainable range of 3 different 
heights to enhance and withstand road, rail and sea freight 
long range logistics.

http://www.schoellerallibert.com/be/nl/
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A
ls we ons aan e-commerce willen 
wagen, moeten we er in de eer-
ste plaats rekening mee houden 
dat logistiek gemakkelijk met 20 
à 30% van de omzet gaat lopen. 

Daarbij hebben we het zowel over kosten die 
gerelateerd zijn aan de handling als aan de 
verzending van het product. Tellen we daar 
nog de aankoopkosten bij, dan zitten we al 
aan 70 à 95% van de omzet, afhankelijk van 
de productcategorie. Het mag dan ook dui-
delijk zijn dat we er alle baat bij hebben om 
in deze context zo efficiënt mogelijk te wer-
ken, willen we aan het eind van de rit winst 
overhouden.

Snel en gratis wordt evidentie
Roy Lenders maakt meteen duidelijk dat 
winst maken in de huidige context er niet 
eenvoudiger op zal worden. “Als we kijken 
naar bekende webshops, zoals Amazon, 
Coolblue, Wehkamp en Bol.com, dan kun-
nen we er niet omheen dat zij vooral groot 
zijn geworden omwille van hun supply chain 
positionering”, stelt hij. “We kunnen gerust 
stellen dat snelle levering – doorgaans de 
volgende dag – de standaard is geworden. 
Consumenten verwachten gewoon dat ze 

bestellingen die voor 10 uur ’s avonds zijn 
besteld, de volgende dag in huis hebben. 
‘Same day delivery’ is dan weer een ander 
verhaal. Die supersnelle levering lijkt slechts 
voor een beperkt aantal productcatego-

rieën door te breken, denken we maar aan 
bepaalde elektronica. Voor de meeste pro-
ducten zijn de logistieke kosten voor same 
day delivery te duur en zijn consumenten ook 
niet echt vragende partij.”

Trends in e-fulfilment
Hoe kun je als webshop nog het verschil maken?

Het mag duidelijk zijn dat e-commerce alomtegenwoordig is. In een wereld waar steeds meer webshops opdui-
ken en giganten als Amazon zich gesetteld hebben, wordt het een grote uitdaging om je te onderscheiden. 
Een hoge efficiëntie en een optimale klantenbeleving worden dé sleutels om het verschil te maken, zo bleek 
tijdens het seminar E-fulfilment Innovations van Value Chain. Roy Lenders, lector supply chain aan de Fontys 
Universiteit en directeur van Digital Operating Models en Genzai, belichtte er zijn ervaringen en visie op de 
toekomstige uitdagingen. 

Roy Lenders, lector supply chain aan de Fontys Universiteit en directeur van Digital Operating Models en 
Genzai: “Tot vandaag worden zo goed als alle issues nog door de klant zelf ontdekt. Naar mijn weten zijn 
er geen webshops die zelf via de ‘track & trace’ codes systematisch checken of alle pakketten effectief op 
tijd zijn afgeleverd.”
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Aangezien de klant het intussen gewend is 
om gratis en snel zijn producten te krijgen, 
wordt het ook steeds moeilijker om zich op 
dat vlak te onderscheiden. Roy Lenders: “Het 
is vooral belangrijk dat we op logistiek vlak 
geen steken laten vallen. De grote meerder-
heid van de negatieve en positieve reviews 
die we over webshops terugvinden, gaan 
trouwens over de e-fulfilment performantie. 
Zaken die die vaak in handen van de bekende 
koeriers van deze wereld liggen. Het is dan 
ook erg belangrijk dat we onze partner voor 
de ‘last mile’ zorgvuldig kiezen en opvolgen.”

Trends voor de toekomst
Op basis van zijn eigen ervaringen en de hui-
dige ontwikkelingen verwacht – en hoopt 
– Roy Lenders dat zich in de toekomst een 
zevental trends zullen doorzetten. Het is dan 
ook aan de webshops om tijdig op die trends 
in te spelen en zo het verschil te maken.

Detecteer problemen voordat de 
klant dat doet
Om te beginnen moeten webshops proberen 
om last mile-problemen op te merken voor-
dat de klant daar zijn ongenoegen over uit. 
“Tot vandaag worden zo goed als alle issues 
nog door de klant zelf ontdekt. Naar mijn 
weten zijn er geen webshops die zelf via de 
‘track & trace’ codes systematisch checken 
of alle pakketten effectief op tijd zijn afgele-
verd. Uit mijn eigen ervaring weet ik ook dat 
de koeriers van deze wereld vooral focus-
sen op volumes en hun opdrachtgevers niet 
spontaan laten weten dat er iets fout aan het 
lopen is met een individueel pakketje”, luidt 

het. “De cijfers die je van de pakketleveran-
ciers over hun kwaliteit krijgt, moet je soms 
ook met een korreltje zout nemen. Zo heb 
ik een paar studenten van de Fontys Hoge-
school de track & tracinggegevens handma-
tig laten uitspitten. Die cijfers weken toch 
behoorlijk af van de leverperformantie die 
wordt beloofd.”

Gelukkig valt in Nederland en België het aan-
tal pakketten waarmee er iets fout loopt nog 
mee. Dat percentage ligt hier volgens Roy 
Lenders op 1 à 2%, terwijl er in Zuid-Europa 
met 5 tot 8% wel iets fout loopt bij de leve-
ring. “Toch mogen we niet vergeten dat de 
klantenservice een aanzienlijk deel van zijn 

tijd besteedt aan het oplossen van dat kleine 
percentage leveringen waar iets mee aan de 
hand is. Bovendien zorgen misnoegde klan-
ten ook voor negatieve reviews, die je kunt 
missen als kiespijn”, waarschuwt hij.

Als we kijken waar het precies fout loopt, 
dan mag ongeveer 60% van de euvels in de 
schoenen van de pakketbezorger worden 
geschoven. Pakketjes raken beschadigd, ze 
vallen van de transportband en dat wordt 
niet meteen opgemerkt, e.d. Het komt ook 
voor dat een koerier een adres niet vindt of 
een pakketje achterhoudt omdat het niet 
op zijn route ligt. Vaak worden dergelijke 
problemen snel opgelost als de klant dat 

Trends in e-fulfilment

Aangezien de klant het intussen gewend is om gratis en snel zijn producten te krijgen, wordt het steeds 
moeilijker om zich op dat vlak te onderscheiden.
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zelf opmerkt. Maar op dat moment heeft je 
imago al een knauw gekregen.

Ongeveer 30% van de issues ligt bij de con-
sument zelf. 
R. Lenders: “Wat vaak voorkomt, is dat de 
klant zijn pakket bij het afhaalpunt vergeet 
op te pikken en na enkele weken komt het 
dan retour in het magazijn. Of de koerier 
klopt meerdere keren tevergeefs bij je aan en 
vergeet een briefje in de bus te stoppen met 
de melding dat het pakketje bij een afhaal-
punt moet worden opgehaald. Of hij doet dat 
wel, maar het briefje raakt verloren tussen de 
reclamefolders.”

In de overige 10% van de gevallen ligt de 
fout bij de webshop zelf. Iets wat geregeld 
gebeurt, is dat de consument de mogelijk-
heid heeft om een heel lang adres in te tik-
ken, terwijl op een pakketlabel maar een 
beperkt aantal karakters past. Dat kan ervoor 
zorgen dat de pakketbezorger het moeilijk 
heeft om het pakket op zijn bestemming te 
krijgen. 

Volgens Roy Lenders kunnen we een aantal 
zaken doen om dergelijke pijnpunten aan 
te pakken. Zo kunnen we de gedetailleerde 
track & trace data van onze logistieke dienst-
verleners importeren om zo een beter zicht 
te krijgen op zijn prestaties. Vervolgens zal de 
kunst zijn om dergelijke data naar bruikbare 
informatie te vertalen en daar ook iets mee te 
doen. 
R. Lenders: “Ik adviseer een systeem op te zet-
ten dat automatisch issues kan herkennen. 
Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn automa-
tisch een melding te ontvangen wanneer een 
pakket op zijn route meer dan twee dagen 
niet heeft bewogen. Zo kun je zelf actie 
ondernemen voordat de klant iets opmerkt. 
Je kunt ook een automatische communica-
tie opzetten voor de issues aan de kant van 
de klant. Als je bijvoorbeeld via dat systeem 
opmerkt dat een klant zijn pakket niet bij het 
‘pickup point’ afhaalt, dan kun je de klant op 
gezette tijdstippen een e-mail sturen met de 
boodschap dat hij zijn pakket dringend moet 

oppikken. Je kunt de klant ook via sms mel-
den dat zijn pakketje niet aan de deur kon 
worden geleverd en naar een pickup point is 
gegaan. Houd bij de check-out ook rekening 
met het maximale aantal tekens op pakket-
labels, zodat de consumenten wel de gebrui-
kelijke afkortingen moeten gebruiken als ze 
hun adres invoeren. Als je zulke zaken goed 
weet te regelen, dan bespaar je de organi-
satie niet alleen veel moeite om problemen 
achteraf op te lossen, je maakt er de consu-
ment ook erg blij mee.”

Zoek naar mogelijkheden 
via artificiële intelligence
Daarnaast verwacht Roy Lenders veel van 
artificiële intelligentie. “Niet toevallig heb ik 
een jaar geleden onder de naam Genzai een 
bedrijf in Venlo opgericht dat zich specia-
liseert in AI, machine learning en big data/
analytics. Samen met bedrijven bekijken 
we de mogelijkheden op dat vlak”, vertelt 
hij. “Artificial Intelligence sluipt steeds meer 
onze leefwereld binnen. Zelfrijdende auto’s 
zijn niets anders dan auto’s met sensoren en 
daarachter heel veel AI om ze ‘intelligent’ te 
maken. Dankzij de AI achter de Amazon Echo 
speaker, bijvoorbeeld, kan die speaker op je 
stem reageren en op commando je favoriete 
artiesten en genres afspelen. En zo zijn er 
intussen nog veel meer voorbeelden.”

Het is dan ook zinvol om te bekijken op welke 
vlakken AI een meerwaarde voor e-fulfilment 
kan betekenen. Dat kan even zoeken zijn, 
maar er bestaan gelukkig steeds meer inspi-
rerende voorbeelden. 
R. Lenders: “Zelf hebben we bijvoorbeeld een 
AI-project opgezet voor een grote logistieke 

dienstverlener die alle mogelijke merken 
auto’s transporteert. Afhankelijk van welke 
auto’s je op de truck wil zetten, kunnen er 
drie à elf stuks op. Om te weten welke com-
binaties op een truck kunnen, hebben we 
een ‘deep learning’ model gebouwd waarin 
we alle mogelijke combinaties hebben inge-
voerd die de afgelopen tien jaar zijn inge-
pland. Het gaat hier om miljoenen records. 
Op die manier hebben we het systeem kun-
nen leren welke combinaties een truck aan 
kan, wat de planner heel veel tijd bespaart.” 

“Binnen het Nederlandse initiatief Topsector 
Logistiek zijn we nu met de Fontys Hoge-
school ook gestart om diezelfde technolo-
gie op voorraadbeheer toe te passen. Op 
die manier kunnen bedrijven nog beter vat 
krijgen op pakweg seizoensvoorraden. Met 
AI kun je ook heel creatieve dingen doen. Zo 
zijn we nu aan het kijken of we de nummer-
plaat van mensen die de parkeergarage in 
de binnenstad inrijden, aan hun type wagen 
kunnen koppelen. Zo zou je als winkel in 
de omliggende straten je strategie kunnen 
aanpassen aan de inkomensklasse die er het 
sterkst vertegenwoordigd is. Door datasets 
slim aan elkaar te koppelen, kun je dus heel 
waardevolle inzichten krijgen”, weet Roy 
Lenders. “Ik overweeg ook om een AI-tool 
te bouwen om de voorraden die we binnen 
Digital Operating Models aanhouden voor de 
vele marktplaatsen waar we actief zijn, beter 
te verdelen. Dergelijke zaken zouden meer 
webshops moeten bestuderen om de klan-
tentevredenheid te verbeteren.”

Maak gebruik van IT-innovaties op 
het vlak van crossborder e-fulfilment
Een ander belangrijk aandachtspunt is de 
snelle groei van crossborder e-fulfilment. “De 
laatste paar jaar groeit crossborder e-com-
merce veel harder dan lokale e-commerce. 
Als je internationaal gaat, ligt meteen de 
wereld aan je voeten, maar krijg je tegelijk 
met enkele specifieke problemen te maken. 
Denken we maar aan diverse btw-tarieven, 
welbepaalde douanedocumentatie en spe-
cifieke (administratieve) regelgeving bin-

De laatste paar jaar 
groeit crossborder 
e-commerce veel 
harder dan lokale 

e-commerce
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nen sommige landen”, schetst Roy Lenders. 
“Een ander probleem zijn eilanden. Als je 
bijvoorbeeld levert op Jersey, dan kun je 
vaak niet anders dan het verzendtarief van 
het Verenigd Koninkrijk te nemen, terwijl 
de verzending misschien wel tachtig euro 
kost. Vaak geldt voor dergelijke eilanden 
ook nog specifieke douaneregelgeving. 
Zulke zaken zorgen voor hoofdbrekens. 
Ook is voorzichtigheid geboden als je pak-
ketten naar Rusland en China opstuurt. 
Inwoners mogen daar immers maar een 
beperkt bedrag in het buitenland kopen 
via e-commerce. Als webshop zal je dus het 
unieke ID van die inwoners moeten kun-
nen opvragen om te zien of een inwoner 
niet over zijn limiet gaat. Is dat wel zo, dan 
bestaat het risico dat je die pakketten het 
land niet in krijgt. Via IT-ondersteuning die 
goed met die grote crossborder complexiteit 

overweg kan, kun je vandaag een groot ver-
schil maken.”

Een probleem blijft wel dat Europa op het 
vlak van e-commerce benadeeld is tegen-
over andere werelddelen. Zo geldt in Ame-
rika en China een vrijstelling van VAT en 
importrechten op kleine consumenten-
zendingen van minder dan tachtig euro. 
Dat zorgt dat e-commerce spelers daar een 
kostenvoordeel van zo’n 35% hebben. Dat 
verklaart ook waarom die spelers niet snel 
geneigd zijn om een magazijn in Europa 
neer te zetten. 
R. Lenders: “Daarom is de Europese Unie 
momenteel ook hard bezig om de regelge-
ving op dat vlak te herbekijken. Als er een 
grotere gelijkheid komt, verwacht ik dat ook 
dat meer Amerikaanse en Chinese spelers 
zich hier zullen willen vestigen.”

Streef naar light-touch e-fulfilment
Om in de toekomst winst te maken met je 
webshop, raadt Roy Lenders aan in te zetten 
op een ‘light touch e-fulfilment proces’. Voor 
unieke producten geldt dat iets minder, maar 
als je een product hebt dat je overal op het 
internet vindt, dan kun je niet anders dan 
lage logistieke kosten nastreven om compe-
titief te blijven.
R. Lenders: “Ik merk bijvoorbeeld dat heel 
veel klassieke retailers over de logistieke kos-
ten struikelen van zodra ze online gaan. Als 
je weet dat gemiddeld een zevende van de 
kosten in medewerkers zit, valt een hogere 
automatisering in veel gevallen te overwe-
gen. Momenteel realiseren zowel fysieke 
als online retailers gemiddeld 3,5 ton omzet 
per FTE (full time equivalent), maar som-
mige bedrijven streven nu al naar 1 à 1,5 
miljoen euro per FTE. Dan kun je niet anders 
dan je processen zo lean mogelijk maken en 
extreem automatiseren. Op die manier werk 
je niet enkel kostenefficiënter, je verlaagt ook 
de kans op fouten.”

Verras klanten positief
Het mag een detail lijken, maar een persoon-
lijke service kan wel degelijk het verschil 
maken voor e-commerceklanten. “Ik merk 
dat mensen zich steeds vaker storen aan 
een bezorger die onvriendelijk of niet netjes 
gekleed is. Voor webshops is de koerier is 
ook vaak het enige persoonlijke contact dat 
ze met hun klanten hebben. Dat is ook een 
van de redenen waarom Coolblue zijn eigen 
leverdienst heeft uitgerold”, weet Roy Len-
ders. “Uiteraard heeft niet iedereen de mid-
delen om een eigen leverdienst te starten, 
maar het kan wel interessant zijn om bij je 
klant te polsen wat zijn indruk van de bezor-
ger was.”

Ook andere zaken die je merkbelofte sterker 
maken, helpen om de klant net dat kleine 
duwtje te geven om de volgende keer weer 
bij jou te bestellen. Aangenaam voor de 
klant is bijvoorbeeld een toffe verpakking of 
een kaartje met een leuke boodschap bij de 
bestelling. Tegelijk mag je niet vergeten dat 

Als je internationaal gaat met je webship, ligt meteen de wereld aan je voeten, maar krijg je tegelijk met 
enkele specifieke problemen te maken. Denken we maar aan diverse btw-tarieven, welbepaalde douane-
documentatie en specifieke (administratieve) regelgeving binnen sommige landen.
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bepaalde acties ook consequenties hebben. Zo mag een fietskoerier 
wel heel goed bij je ecologische imago passen, de gemiddelde fiets-
koerier is volgens Roy Lenders nog niet in staat voor een fatsoenlijke 
tracking & tracing te zorgen, wat dan weer nadelig is.

Verhoog beschikbare voorraad in de long tail
Zeker bedrijven die veel producten in de ‘long tail’ verkopen, wor-
stelen vaak met de voorraadbeschikbaarheid. Binnen minder popu-
laire assortimenten is het niet ongebruikelijk dat slechts 70 à 80% – 
en vaak nog minder – van de producten op voorraad ligt. Voorraad 
is ook vaak een probleem bij e-commercebedrijven die snel groeien. 
Als je maandelijks 10% meer moet inkopen omdat je omzet met 10% 
stijgt, dan kan dat een behoorlijke financiële impact hebben.
R. Lenders: “Voor zulke online bedrijven bestaat de kunst erin de voor-
raad te verhogen zonder de voorraadkosten de hoogte in te jagen. 
Ik zie momenteel heel wat interessante IT-ontwikkelingen die kunnen 
helpen om de inkoop achter de schermen nog beter te sturen. Ook 
hier kunnen technologieën als AI helpen om betere inzichten rond je 
optimale voorraad te verwerven.”

Kies de juiste procurement & merchandising strategie
Volgens Roy Lenders heeft, naast ‘light touch e-fulfilment’ de procu-
rement & merchandising strategie die je als e-commercebedrijf han-
teert de grootste impact op de marges. 

“Als we naar de webshops kijken die te koop staan, dan zijn dat in de 
eerste plaats partijen met een assortiment dat overal te krijgen is”, 
zegt hij. “Omwille van de bikkelharde concurrentie is het lastig om 
op sommige producten nog winst te maken. De consumentenelek-
tronica is daar een mooi voorbeeld van. Bovendien maken verge-
lijkingssites zoals beslist.nl het extra gemakkelijk om prijzen met 
elkaar te vergelijken. Nog zo’n extreem competitieve markt zijn de 
vitamines en voedingssupplementen, waarin ik zelf ook met Digi-
tal Operating Models actief ben. Amazon, bijvoorbeeld, laat zelfs 
geen aanbieders meer toe die vitamines aanbieden. Als je in zo’n 
segment actief bent, moet je het helemaal hebben van light touch 
e-fulfilment. Als je kijkt naar de groep van de top 100 verkopers op 
Amazon, dan zijn dat trouwens zowat allemaal private labelprodu-
centen. Dat is niet zo verwonderlijk, want die hebben hun eigen 
EAN-nummers en lijden zo minder onder de prijsconcurrentie. Dat 
fenomeen weerspiegelt zich trouwens in het straatbeeld, waar 
– behalve de grote giganten – winkels die geen onderscheidend 
assortiment bieden, gedoemd zijn om te verdwijnen. Bovendien 
zie je dat fabrikanten hun spullen steeds vaker zelf online gooien, 
wat het extra lastig maakt als je niets extra’s kunt bieden. Als je niet 
het verschil kunt maken op het vlak van efficiëntie, dan zal je web-
shop zich in de toekomst dus nog meer moeten onderscheiden met 
unieke producten of ervaringen.”
TC

Exponentiële technologische evolutie 
Visie over de toekomst van supply chains

Jan van Dellen, country manager bij Infor Benelux, laat zich 
inspireren door futurist Ray Kurzweil en schetst in wat volgt 
zijn visie op de toekomstige supply chain.

M
ensen hebben de neiging lineair te denken. Onze met tech-
nologie doordrenkte wereld verandert echter in zo’n razend 
tempo dat veel bedrijven moeite hebben om bij te blij-
ven. Volgens Ray Kurzweil, futurist en Google Engineering 
director, borduurt elke nieuwe technologiegeneratie voort 

op het werk van zijn voorgangers. Dat stimuleert innovatie. De Wet van 
Moore van Intel-medeoprichter, Gordon Moore, die de vooruitgang van 
rekenkracht voorspelt, is op hetzelfde principe gebaseerd.

Ray Kurzweil verwacht dat exponentiële innovatie er in 2029 toe leidt 
dat kunstmatige intelligentie het niveau van menselijke intelligentie kan 
bereiken en in 2045 een moment van ‘singulareit’ bereikt. Op dit moment 
kunnen mensen hun effectieve intelligentie in miljardvoud vermenigvul-
digen door deze te bundelen met de gecreëerde intelligentie.

Er bestaat een mooi voorbeeld dat de kracht van exponentiële evolutie 
tegenover lineaire laat zien. Stel dat je dertig stappen zou zetten. Dan 
begin je met stap één, dan twee, dan drie, vier, vijf enzovoorts. Na dertig 
lineaire stappen, eindig je circa dertig meter verderop. Als je dertig expo-
nentiële stappen zou zetten, dan ga je van een naar twee, maar vervol-
gens naar vier, acht, zestien en tweeëndertig. Zo eindig je in dertig stap-
pen een miljard meter verderop! Dat is maar liefst zesentwintig keer rond 
de aarde. Zelfs als deze cijfers slechts gedeeltelijk kloppen, is het vrij een-
voudig om te zien hoe deze technologische ontwikkeling tal van markten 
snel en onverwacht op zijn kop kan zetten. 
 
Supply chain van de toekomst
Achteraf bezien is het gemakkelijk om de directie van Kodak, Blockbuster, 
Tower Records en DEC de schuld te geven van het feit dat ze niet inspeel-
den op de veranderingen in hun sector. Ook kun je de manier bekritiseren 
waarop ze hun bedrijven, die op het punt stonden vernietigd te worden, 
leidden. Als we te maken krijgen met exponentiële innovatie, dan worden 

http://beslist.nl/
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Exponentiële technologische evolutie 
Visie over de toekomst van supply chains

gevestigde bedrijven daar zo snel door verrast 
dat ze meestal al te laat zijn voordat ze kunnen 
reageren.
 
Supply chains zijn zeker niet immuun voor tech-
nologische vooruitgang. Tegenwoordig is het 
vrij normaal dat robots in productie- en distribu-
tiecentra worden gebruikt. Bezorgers gebruiken 
Uber-achtige modellen voor last-mile-diensten. 
Amazon is aan het experimenteren met drones. 
IoT-apparaten bieden gedetailleerde informa-
tie uit de hele supply chain. Geavanceerde, op 
machine-learning gebaseerde systemen zijn 
essentiële hulpmiddelen geworden, omdat de 
hoeveelheid gegevens die nu wordt gecre-
eerd groter is dan de hoeveelheid die het 
menselijke brein kan verwerken.
 
Eén ding is zeker als het gaat om de supply 
chain: totdat iemand bedenkt hoe je digitaal 
printen of een soort van Star Trek-transpor-
ter kunt perfectioneren, zullen bedrijven nog 
steeds producten moeten produceren en 
verzenden naar klanten. Innovatie verbetert 
het proces, maar veel van de fundamenten 
zullen niet verdwijnen.

Het succes van de supply chain zal blijven 
toenemen, grotendeels door de invloed van 
Amazon, die een levertijd van een of twee 
dagen bijna tot standaard heeft gemaakt. 
De hoge verwachtingen gaan echter ver-
der dan de detailhandel. Als een Black &  
Decker-boormachine binnen 24 uur aan mijn 
voordeur kan worden afgeleverd, waarom 
kan mijn leverancier dan niet tien pallets 
industrieel glas voor mijn productielijn 

bezorgen met een vergelijkbaar serviceni-
veau?
 
Afstappen van lineair denken
Het optimaliseren van de supply chain wordt 
voor gevestigde marktleiders een belangrijke 
manier om disruptie te overleven. Ze beschik-
ken immers al over grote productie- en distribu-
tienetwerken die wereldwijde handel op grote 
schaal aankunnen. Een nieuwkomer kan wellicht 
met verlies FedEx inschakelen voor elk nieuw 
order. Maar totdat hij voldoende marktaandeel 
heeft verworven, wordt die strategie in de loop 
van de tijd belachelijk duur. 

Het belangrijkste dat bedrijven kunnen doen, 
is investeren in supply chain-informatiesyste-
men die partners en processen kunnen ver-
binden met de toenemende hoeveelheid aan 
digitale informatie. De huidige oplossingen die 
cloud-native en netwerkgebaseerd zijn, zijn in 
de basis ontworpen om end-to-end zichtbaar-
heid in de supply chain basis te bieden. Inno-
vaties op het gebied van machine learning en 
planningssysteemintegratie leveren slimme 
beslissingen op basis van wat er daadwerkelijk 
gebeurt. Voor elke supply chain die klaar moet 
zijn voor de komende vijftig jaar, staan digitalise-
ring en netwerkdenken centraal. Ook al betekent 
dit dat een aantal langlopende principes over 
IT-investeringen wordt geschonden. 

Supply chain-denken was historisch gezien vrij 
lineair. Hoeveel visgraatdiagrammen hebben 
we wel niet gezien met een lineaire goederen-
stroom van links naar rechts? Moderne netwerk-
gebaseerde systeemdiagrammen lijken meer 

op sterrenclusters met informatie- en proces-
koppelingen die in talloze richtingen bewegen, 
een soort supply chain-model met exponentieel 
ontwerp.
 
Als de singulariteitsvisie van Kurzweil waar is, zal de 
dag misschien komen dat we een enkel AT&T- of 
Google-achtig netwerk hebben dat alle wereldwijde 
supply chains ondersteunt, met een gemeenschap-
pelijke taal en altijd en overal beschikbaar is. Dat is de 
toekomst, en exponentiële innovatie kan ons daar 
eerder brengen dan we allemaal denken.
 Jan van Dellen

country manager Infor Benelux

Jan van Dellen, country manager bij Infor Bene-
lux: “Het optimaliseren van de supply chain wordt 
voor gevestigde marktleiders een belangrijke 
manier om disruptie te overleven. Ze beschikken 
immers al over grote productie- en distributienet-
werken die wereldwijde handel op grote schaal 
aankunnen.”



W W W . V A L U E C H A I N . B E12

OMNICHANNELLOGISTIEK

De nieuwe rol van fysieke winkelpunten
Zetes onderzoekt uitdagingen in omnichannelretail

Via het internet kunnen consumenten zowat alles kopen waar en wanneer ze maar willen. Zeker voor veel 
retailers is een webshop vandaag een must. Die evolutie zorgt dat de rol van fysieke winkels verandert. Aan die 
herpositionering moeten retailers nog flink sleutelen om aan de hoge verwachtingen van de klant te voldoen, 
zo blijkt uit een onderzoek van Zetes. 

I
n de toekomst zal de bakstenen winkel steeds 
vaker een plaats worden waar retailers hun 
producten kunnen tonen en laten voelen. Ze 
kunnen er hun productkennis delen en vra-
gen van klanten persoonlijk beantwoorden. 

Laat de klant er zijn oog op een product vallen, 
dan zal de retailer dat meteen moeten kunnen 
aanbieden, ter plaatse of online. Als retailers daar 
goed op willen inspelen, dan moeten ze zorgen 
voor een weldoordachte omnichannelstrategie.

Om een zicht te krijgen op de huidige uitdagin-
gen, deed Sapio Research in opdracht van Zetes 
en in samenwerking met Zebra Technologies 
een onderzoek onder 210 belangrijke retailers 
in Europa. Tegelijk hebben meer dan 2.200 con-
sumenten hun ervaringen en indrukken met de 
onderzoekers gedeeld. 

Klanten met hoge verwachtingen 
en weinig geduld
Een belangrijke vaststelling is dat retailers vaak 
een hoge prijs betalen voor niet-voorradige arti-
kelen. Bijna een derde (31%) accepteert slechts 
één onvolledige of veel te late levering. Maar liefst 
78% overweegt om nooit meer bij een retailer 
terug te keren als een levering tot drie keer onvol-
ledig of veel te laat bij hem is. 

Het effect van niet-voorradige artikelen op de 
langetermijnrelatie met klanten is dan ook niet te 

onderschatten. Modezaken, bijvoorbeeld, kun-
nen tot 31% van hun omzet verliezen als artikelen 
niet in de winkel op voorraad zijn en interieur-
winkels zelfs 33%. Het is dan ook interessant om 
even stil te staan bij het feit dat, zelfs als retailers 
een gemiddelde voorraadbeschikbaarheid van 
97% bieden, ze nog steeds elf ‘niet-op-voorraad-
dagen’ per jaar hebben. Als klanten hun ‘3 strikes 
out’-regel toepassen binnen één kanaal, dan is 
de kans bovendien groot dat dit een negatieve 
impact op alle kanalen van diezelfde retailer 
heeft.

Als we inzoomen op de verschillende kanalen, 
dan gaat tijdens het online winkelen bijna een 
derde van de klanten naar de website van een 
concurrent als een artikel niet beschikbaar is. De 
kans is groot dat de klant vervolgens niet alleen 
dat artikel, maar zijn volledige bestelling op een 
andere website plaatst. 

Dat ongeduld van de klant weerspiegelt zich ook 
tijdens zijn winkelbezoeken. Maar liefst 70% wil 
niet langer dan vijf minuten wachten om te weten 
of een artikel al dan niet op voorraad is. Bij 30% 

Klanten blijken vooral erg te spreken over winkelpersoneel dat de gewenste informatie kan geven en kan 
regelen dat ze het product snel krijgen.
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De nieuwe rol van fysieke winkelpunten
Zetes onderzoekt uitdagingen in omnichannelretail

daarvan raakt het geduld al na twee minuten op. 
Slechts 13% van de shoppers gaat trouwens op 
zoek naar een winkelmedewerker als hij een pro-
duct niet vindt, wat het belang van een goede 
aanvulstrategie onderstreept. Van de klanten die 
toch naar een winkelmedewerker stappen, ver-
wacht intussen al 45% dat een ontbrekend pro-
duct online kan worden besteld om het thuis of 
op een afhaalpunt te laten bezorgen. 

Nood aan visibiliteit
Zowel in de winkel als in de webshop is het dus cru-
ciaal dat voldoende voorraad wordt geboden. In 
fysieke winkels is het bovendien belangrijk dat de 
winkelmedewerker de klant snel over de beschik-
bare voorraad kan informeren. 

In dat kader dringen supply chain modellen die 
één voorraadoverzicht combineren met realtime 
visibiliteit zich op. Hoewel 81% van de retailers 
beamen dat het creëren van één voorraadover-
zicht in realtime een prioriteit is, heeft slechts 36% 
dat doel al bereikt. 

Zo kan nog geen derde van de retailers zijn klan-
ten een correct beeld geven van de voorraadni-
veaus van alle producten in de in-store netwerken. 
Slechts 20% van de retailers maakt gebruik van 
digitale systemen om realtime updates te krijgen. 
Bovendien kan amper 19% van de winkelmede-
werkers de productbeschikbaarheid controleren 
via een mobiel apparaat. Als een product niet in de 
rekken ligt, dan zal de klant dus vaak met lege han-
den de winkel weer buitenstappen.

Daarnaast hebben retailers het moeilijk om hun 
leverperformantie te monitoren, zo blijkt uit het 
onderzoek. Als er iets fout dreigt te gaan in het 

leveringsproces, dan wordt 34% van de medewer-
kers nog steeds gewaarschuwd via een handmatig 
proces. Een behoorlijk percentage (15%) is zelfs pas 
op de hoogte als het al fout is gegaan. Slechts 44% 
maakt gebruik van geautomatiseerde systemen. 
Helaas wordt minder dan de helft daarvan in real-
time geüpdatet.

De nieuwe rol van de winkel- 
medewerker
De vooraf vaak goed geïnformeerde klant stelt 
steeds hogere eisen aan het winkelpersoneel. Dat 
moet er dan ook voor zorgen dat het service- en 
ervaringsniveau top is. Klanten blijken vooral erg 
te spreken over winkelpersoneel dat de gewenste 
informatie kan geven en kan regelen dat ze het 
product snel krijgen. Daarnaast heeft de winkelm-
edewerker er ook extra taken bijgekregen, denken 
we maar aan het leveren van click & collect-orders.

Uit het onderzoek blijkt dat 69% van de retailers 
weliswaar nog niet in staat is de tijdsbesteding van 
hun personeel te monitoren. Diegenen die dat wel 
kunnen, stellen vast dat winkelmedewerkers 30% 
van hun tijd besteden aan het voorraadbeheer in 
het winkelmagazijn, 22% aan goederenontvangst, 
19% aan het leveren van click & collect-orders en 
17% aan het zoeken van voorraad op verzoek van 
klanten. Tegelijk blijkt dat retailmedewerkers er 
gelukkig vrij goed in slagen om de juiste accenten 
te leggen in drukke periodes, zoals de feestdagen 
en het lanceren van nieuwe collecties, wat uiter-
aard cruciaal is voor de omzet.

Aandacht voor retours
Tijdens de studie werd ook ingezoomd op het 
belang om vlot te kunnen retourneren. Daar 
hechten klanten veel belang aan. Zo zal ruim de 

helft (58%) minder snel bij een retailer kopen als 
het retourneren van artikelen een ingewikkeld 
proces is. Maar liefst 44% van de klanten bestelt 
bovendien met de insteek om in elk geval een 
deel van zijn order te retourneren. Dat maakt 
dat retourbeheer een cruciaal onderdeel van het 
retailbusinessproces is geworden.

Het is in elk geval een goede zaak dat retailers 
steeds meer retouropties aanbieden. Een belang-
rijke trend bij consumenten is wel dat ze hun aan-
kopen online plaatsen en die vervolgens in de 
winkel retourneren. Het onderzoek geeft aan dat 
retailers vertrouwen hebben in hun proces dat 
moet zorgen voor een betrouwbare identificatie 
van geretourneerde artikelen in de winkel. 

De belangrijkste problemen die op het vlak van 
retours naar boven komen, zijn geretourneerde 
voorraden die niet meteen zichtbaar zijn in het 

Aangezien de klant snel geneigd is om de winkel 
te verlaten als die een product niet vindt, is het 
voor retailers zeer zinvol om informatiegestuurde 
processen met het oog op de bevoorrading van 
winkels te omarmen.
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systeem, onvoldoende personeel om een groot aantal retourzendingen 
op te vangen en een gebrek aan ruimte voor geretourneerde artikelen. 
Dat kan ervoor zorgen dat die artikelen niet voldoende snel opnieuw 
beschikbaar zijn voor verkoop. Er is dus ook nog ruimte voor verbete-
ring wat betreft het end-to-end-proces van retourbeheer.

Het potentieel van de juiste technologie
Aangezien de klant snel geneigd is om de winkel te verlaten als hij 
een product niet vindt, is het voor retailers erg zinvol om informatie-
gestuurde processen met het oog op de bevoorrading van winkels te 
omarmen. 

Eén voorraad- en transactiestroomoverzicht is volgens Zetes in elk 
geval essentieel om de meest efficiënte en lucratieve manier voor de 
levering van orders te bepalen, of dat nu vanuit een winkel of een dis-
tributiecentrum is. Ook is het mogelijk om meer winst te boeken via 
in-store takenbeheertools. Die maken het bijvoorbeeld mogelijk win-
kelmanagers te waarschuwen als een aanbieding bijna is afgelopen, 
zodat promotielabels tijdig van de rekken worden gehaald. Dat ver-
mijdt ontgoochelde klanten tijdens het afrekenen, een probleem waar 
de meerderheid (60%) van de retailers ooit al tegenaan is gelopen.

Ook is het belangrijk dat winkelmedewerkers weten welke taken voor-
rang moeten krijgen, zoals het picken van click & collect-orders die 
snel geleverd moeten worden. De combinatie van automatisering met 
een goed takenbeheer kan volgens Zetes de levertijden verbeteren en 
niet-voorradige artikelen tot een minimum beperken.

Om de efficiëntie en de klantenservice te verbeteren, kunnen 
mobiele toestellen voor medewerkers een interessant hulpmid-
del zijn. Uit de studie blijkt dat 14% van de organisaties van plan 
is komend jaar mobiele toestellen voor winkelmedewerkers in 
gebruik te nemen.

Op zoek naar pijnpunten
Het mag duidelijk zijn dat de eisen van de klant en het vermogen 
van de retailer om die in te lossen, vaak nog ver uit elkaar liggen. 
Aangezien de verwachtingen er in de toekomst niet minder op zul-
len worden, moeten retailers hun omnichannelstrategie dringend 
onder de loep nemen om vervolgens de pijnpunten adequaat aan 
te pakken.

Vaak zal de focus bij die optimalisering komen te liggen op een 
hogere beschikbaarheid in de winkels, perfecte orderleveringen, 
een grotere visibiliteit en een betere ondersteuning van medewer-
kers. Enkel als retailers dat alles goed geregeld krijgen, zullen ze 
een optimale totaalbeleving van hun klanten over de verschillende 
kanalen heen kunnen garanderen.
TC

Productdatabank in de cloud
Project van GS1 om alle productgegevens te verzamelen

Miguel Lopera, CEO van GS1 Global, kondigde al 
eerder aan dat de organisatie ernaar streeft alle 
mogelijke productgegevens in de sector van de 
consumentengoederen bij elkaar te brengen in één 
database die alle leden kunnen consulteren. Tijdens 
het GS1 Forum in Brussel gaf hij meer details over de 
manier waarop hij dat wil aanpakken.

D
e Global Data Synchronisation Network databank (GDSN), 
met niet minder 75 miljoen afzonderlijke productnum-
mers, moet de basis vormen van het nieuwe initiatief. “We 
hebben intussen contacten met onze Chinese tegenhangers 
en die hebben ook een databank met meer dan 70 miljoen 

nummers. Daar worden elke dag tienduizenden nieuwe producten aan 
toegevoegd. Nu zitten die nog niet op één plaats samen, maar dat zal er 
zeker gaan komen”, begint Miguel Lopera. 

Hij laat ook verstaan dat er een belangrijke rol is weggelegd voor een 
partij als GS1 die tussen de leveranciers en de retailers staat. “Tijdens 
vergaderingen met de grote fabrikanten van consumentenproducten 
en de winkelketens hoor ik steeds weer dat er nood is aan een neutrale 
instantie die zich garant stelt voor de kwaliteit van de gegevens. Recent 
nemen Amazon, Alibaba en de andere grote e-commercespelers deel 
aan de discussie. Ook zij merken dat er nood is aan goede informatie 
voor de consument en dat daarvoor een neutrale partij nodig is die de 
gegevens van de fabrikanten ontvangt en controleert voordat de distri-
buteurs ze in hun eigen systemen én op hun webshops gebruiken.”

GS1 illustreerde de problematiek tijdens het GS1 Forum met een filmpje 
over een e-commerceplatform waar meerdere leveranciers hun produc-
ten kunnen presenteren en verkopen. Wanneer de leveranciers hun pro-
ductcode niet correct ingeven, is dat een bron van heel wat problemen. 
Als de code wel bestaat, maar bij een ander product hoort, kan het zijn 
dat de consument het verkeerde item krijgt toegestuurd. Dat leidt hoe 
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dan ook tot een retourzending en bijkomende 
kosten. Als de code niet bestaat, krijgt de con-
sument gewoonlijk geen toegang tot de infor-
matie die hij zoekt. Gevolg is dat de verkoop 
niet doorgaat. De impact van slechte data is 
dus erg groot. “We moeten daarom een moge-
lijkheid voorzien dat de retailers die codes zelf 
kunnen nakijken. Daar werken we nu aan”, 
aldus Miguel Lopera.

Bedoeling is om inderdaad niet alleen de 
grootste database te bouwen, maar tegelijk 
ook de kwaliteit en daardoor de betrouw-
baarheid van de gegevens te verbeteren. 

Jan Somers, CEO van GS Belux legt uit: “De 
basis van die unieke identificatie is het pro-
ductnummer GTIN (global trade item num-
ber). Dat bestaat uit drie delen: een eerste 
deel is de identificatie van het bedrijf, dan 
volgt het nummer van het product en ten 
slotte een controlecijfer. Tot nu zorgde GS1 
alleen voor het bedrijfsnummer en vulde 
het bedrijf zelf zijn productcode aan. Dat 
kon in de GDSN Data Pool of via de Trust-
box. In de toekomst zal dat veranderen. Het 
gehele nummer zal moeten worden aange-
maakt op de server van GS1 en als daarmee 
alles in orde is, kunnen de gegevens ook in 
de database in de cloud komen.”

In die GS1 Cloud zullen dan een aantal toe-
passingen mogelijk zijn. De eerste is ‘check’, 
online een nummer controleren. Daarnaast 
moet het ook mogelijk zijn basisinfor-
matie van een product te bekijken (view) 
en nieuwe producten te vinden in een 
bepaalde categorie (explore). Zeker kleinere 
bedrijven zijn helemaal te vinden voor die 
manier van werken. 

De aankondiging van de gigantische pro-
ductdatabank vond plaats tijdens het GS1 
Forum, waar de organisatie een stand van 
zaken opmaakte van een reeks initiatieven 
die de laatste tijd zijn gelanceerd. Het eve-
nement kreeg het format mee van een tele-
visienieuwsuitzending waarin presentatrice 
Ilse De Vis de verschillende items aankon-
digde en korte gesprekken voerde met de 
verschillende betrokkenen afgewisseld met 
opgenomen reportages. 

Sofie Hofman is supply chain director bij 
Nestlé en treedt op als voorzitter van GS1 
Belgium & Luxembourg. Zij blikt tevreden 
terug op de realisaties van het voorbije jaar. 
“Zeer veelbelovend is de komst van nieuwe 
sectoren naar GS1. Een aantal distributeurs 
en fabrikanten van doe-het-zelfproducten, 
tuinartikelen en huisdierenvoeding hebben 
zich ertoe verbonden om hun productdata 
ook via het GS1-platform met elkaar uit te 

Productdatabank in de cloud
Project van GS1 om alle productgegevens te verzamelen

Jan Somers, CEO van GS Belux: “Bedoeling is niet 
alleen de grootste productdatabase ter wereld 
te bouwen, maar tegelijk ook de kwaliteit en 
daardoor de betrouwbaarheid van de gegevens 
te verbeteren.”
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wisselen. Een ander mooi initiatief is de legal 
entity identifier (LEI) waarmee financiële 
spelers zich moeten identificeren om nog 
zaken te kunnen doen. Daarnaast komen er 
ook matrixcodes op geneesmiddelen in de 
ziekenhuisapotheken. In die nieuwe secto-
ren is België een voorloper.”

Nieuwe sectoren
Een sector die steeds meer te maken heeft 
met een consument die zich in de eerste 
plaats informeert op het internet is die van 
de knutselaars en doe-het-zelvers. 
Jacques Hayaux du Tilly, group assortment 
director bij Maxeda, bekend van de Brico-win-
kels: “We zijn volop aan de slag om de gege-
vens die we van een aantal leveranciers 
krijgen, te verwerken en op één punt te ver-
zamelen. Later dit jaar willen we daarmee 
live gaan. Technisch is nu alles in orde en we 
staan klaar om te testen en de data schoon 
te maken. Het gaat wel om tienduizenden 
producten.”

Dirk Baum, CEO van Eltra, een leverancier 
van elektrisch installatiemateriaal: “Sinds de 

ondertekeningen van een samenwerkings-
akkoord tussen vijftien retailers en twintig 
leveranciers uit de sector is de druk alleen 
maar toegenomen. We weten dat consu-
menten zeer vaak op het internet gaan kij-
ken en als distributeur speel je gewoon niet 
meer mee als je dan niet over de juiste data 
beschikt. Wij als fabrikanten en groothan-
delaars moeten hen daarbij zoveel mogelijk 
ondersteunen. Er is nu ook een brandend 
platform dat iedereen in de sector dwingt 
om mee te doen. Ik roep alle fabrikanten op 
daar zoveel mogelijk gebruik van te maken 
om die data-uitwisseling snel te realiseren. 
Het jaar 2018 zal een sleuteljaar worden.”

In een beeldreportage kwam minister van 
financiën Johan Van Overtveldt getuigen 
over de invoering van de Legal Entity Identi-
fier (LEI) voor alle rechtspersonen die finan-
ciële producten verhandelen. “Daarvoor 
bestond al een systeem in België, maar het 
was duur en het was heel internationaal 
gericht zodat je het alleen in het Engels 
kon uitvoeren. Nu worden die codes uitge-
geven door GS1. De aanvraag is beschik-
baar in het Nederlands en het Frans en 
de dienstverlening is veel goedkoper. 
Bedoeling is om transacties in aandelen, 
obligaties en andere f inanciële producten 
alleen mogelijk te maken als de handelaar 
bekend en geaccrediteerd is. Het is een 
verplichting van de Europese overheid en 
ik verwacht dat die binnenkort verder uit-
gebreid wordt.”

Focus
Sofie Hofman: “Het succes van GS1 heeft 
ook te maken met een strakke focus op 
het essentiële. GS1 beperkt zich tot de 
uitwisseling van productdata via het plat-
form en moedigt het gebruik van EDI aan 
voor alles wat met transactionele data 
heeft te maken. Op die manier creëren we 
volume op het netwerk. Om dat nog te 
versterken hebben we de ledenbijdrage 
verlaagd voor de kleinste bedrijven. De 
GS1-cloud zal nog meer drempelverla-
gend werken.”

Hilde De Geest, customer logistics director 
bij Coca-Cola European Partners, vertelde 
over de dagelijkse praktijk binnen haar 
organisatie om de kwaliteit van de product-
data te beheren. Coca-Cola beheert die pro-
ductdata niet vanuit België, maar connec-
teert zich via een buitenlandse datapool op 
het globale netwerk waar ook de Belgische 
distributeurs toegang toe hebben. “Tot voor 
kort was de dataset per product vrij beperkt, 
maar er komen steeds meer gegevens bij. 
Denk maar aan de ingrediënten en de aller-
geneninformatie die we aan de consumen-
ten moeten verstrekken. Daarnaast is er de 

Miguel Lopera, CEO van GS1 Global: “De impact 
van slechte data is erg groot. We moeten daarom 
een mogelijkheid voorzien dat de retailers die 
codes zelf kunnen nakijken. Daar werken we nu 
aan.”
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aparte problematiek van de productfoto’s. 
Het leveren van de juiste beelden die bij de 
producten horen is een basisvoorwaarde 

voor alle distributeurs die producten online 
presenteren en bekendmaken. Zonder cor-
recte foto’s gaat de verkoop gewoon niet 
door. Maar ook klassieke supermarktke-
tens kunnen die beelden in hun gedrukte 
folders gebruiken. Vaak gaat het dan niet 
alleen om foto’s van een flesje of blikje, 
maar ook om de verpakkingen van meer-
dere eenheden. Wij voegen ook promotio-
nele beelden daaraan toe. Die verpakking 
wijzigt bovendien vaak, zodat ook elke 
verandering moet worden gecapteerd en 
doorgegeven in de databank.”

Martine Pauwels, logistiek directeur bij Col-
ruyt, kwam getuigen over de inspanningen 
van de supermarktketen om de informatie 
op de etiketten te verbeteren. De eisen 
vanuit de Europese overheid over ingre-
diënten en allergenen zijn al heel streng. 
Die data voor de consumenten beheert 
GS1 ook, zij het in een aparte databank, de 
zogenaamde Trustbox. “Alle etiketdata zit-
ten in dat systeem. Het is een groot voor-
deel dat er een centraal platform is waar al 
die data van alle leveranciers bewaard blij-
ven. GS1 als neutrale partij waakt dan over 
de kwaliteit van de gegevens”, vertelt Mar-
tine Pauwels.

Op het forum kwamen de eerste resultaten 
van die inspanningen naar buiten. Er zijn 
nu al meer dan honderdduizend artike-
len ingevoerd. De gemiddelde datakwa-
liteit krijgt nu een score van 85% na de 
zogenaamde logische tests.
Martine Pauwels: “Er blijf t toch nog werk 
aan de winkel om tot een echte ‘digital 
twin’ van het fysieke artikel te komen. 
Als er fouten optreden, gaat het vaak om 
de allergenen: soms is er helemaal niets 
opgegeven, soms niet alles. Soms zien 
we ook verschillen tussen wat er online 
wordt gecommuniceerd en wat er op het 
etiket staat. Die discrepanties wegwer-
ken zal een extra inspanning vergen.”

Vincent De Hertogh, manager Supply 
Chain Strategy bij Delhaize Group en 
tevens vicevoorzitter van GS1, kwam 
daarom pleiten voor een bijkomende 
controle om die datakwaliteit verder te 
verbeteren. “Er komt een audit over de 
datakwaliteit waarbij we een combinatie 
maken van fysieke inspecties en online 
controles, die we trouwens samen met 
de Nederlandse collega’s zullen uitvoe-
ren.”
PO

Dirk Baum, CEO van Eltra: “Sinds de onderteke-
ningen van een samenwerkingsakkoord tussen 
vijftien retailers en twintig leveranciers uit de 
sector is de druk alleen maar toegenomen. We 
weten dat consumenten zeer vaak op het internet 
gaan kijken en als distributeur speel je gewoon 
niet meer mee als je dan niet over de juiste data 
beschikt.

Typical issues of the discrete manufacturing business include the 
complexity of your product mix, small batch sizes, a variety of 
treatments per component and last but not least the cyclical 
fl uctuations in the market demand. Transport of such products 
requires a fl exible logistic solution. Dematic‘s automated 
guided vehicle systems provide a maximum of free space on 
your shop fl oor and are easily adoptable to changes in your 
plant layout and process equipment.
www.dematic.com

Automated Material Flow with Dematic – Just-in-time.

We Optimise your Supply Chain

http://www.dematic.com/
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V
andaag maakt Chocolate World ener-
zijds chocoladevormen uit polycarbo-
naat, anderzijds biedt het zijn klanten 
diverse machines om chocolade te 
bewerken (zie kader). Tijdens haar 

dertigjarige bestaan is de onderneming sterk 
geëvolueerd, zo blijkt al snel als we Hans Bruyn-
donx, aankoopverantwoordelijke bij Chocolate 
World, vragen naar de achtergrond van het 
bedrijf. 

Belgische bodem als basis voor 
groei
Het waren de broers Vermorgen die het bedrijf 
in 1985 op de Kielsevest in Antwerpen opricht-
ten. De productie van de chocoladevormen 
vond toen nog in Portugal plaats. Toen de hui-
dige vennoten, Jan Neven en Filip Buelens, in 
1995 de firma overnamen, besloten ze de pro-
ductie naar België over te hevelen. “Al bracht die 
beslissing hogere loonkosten met zich mee, we 
hebben wel meer vat op de kwaliteit van onze 
producten gekregen. Dat is voor ons, samen met 
klantenservice, het allerbelangrijkste”, vertelt 
Hans Bruyndonx.

Met het besluit om in België te gaan produce-
ren nam niet alleen de kwaliteit toe, ook de pro-
ductie kwam in een hogere versnelling terecht. 
Enerzijds werden er steeds grotere aantallen 
gemaakt, anderzijds stegen de diversiteit en de 
variëteit van het productportfolio. “De nieuwe 
eigenaars reisden de wereld rond om onze pro-
ducten aan de man te brengen, waardoor ook 
de internationale activiteiten een snelle expan-
sie kenden. Momenteel blijft ongeveer 30% van 
onze producten in de Benelux, de rest is voor 
export bestemd”, voegt Hans Bruyndonx eraan 
toe.

De stap naar centralisatie
Een drietal jaar geleden begon die snelle expan-
sie Chocolate World parten te spelen. Op dat 
moment had Chocolate World zijn winkel en 
opslagruimte in de Lange Elzenstraat in Ant-
werpen. Dat magazijn begon uit zijn voegen te 
barsten. Bovendien was de manier van werken 
er niet ideaal. 
Hans Bruyndonx: “Toen we dertig jaar geleden 
met onze eerste vorm zijn gestart, hebben we 
die op een vaste locatie in een rek gelegd. Daar-

Magazijn in goede vorm
Chocolate World optimaliseert opslag en picking met Kardex 

Toen Chocolate World op zoek ging naar een nieuwe ruimte voor zijn productie- en opslagactiviteiten, besloot 
de organisatie meteen ook een grotere efficiëntie in te bouwen. Daarop centraliseerde het bedrijf alle activitei-
ten in één gebouw en maakte het werk van een beter voorraadbeheer en dynamische orderpicking. Blikvanger 
in het nieuwe magazijn is de Kardex Remstar LR 35, een semi-automatische oplossing die een compacte opslag 
en efficiënte stukpicking van chocoladevormen garandeert. Achter de schermen kreeg Power Pick Global, 
het warehouse management system van Kardex, de verantwoordelijkheid om de magazijnstromen in betere 
banen te leiden.

Hans Bruyndonx, aankoopverantwoordelijke bij 
Chocolate World: “Onze vroegere dozen bevatten 
negentig vormen en wogen 45 kilogram. Dat be-
tekende dat onze medewerkers heel wat gewicht 
moesten sleuren. In het nieuwe magazijn wilden 
we gaan werken met kleinere dozen, gevuld met 
dertig vormen.”
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Magazijn in goede vorm
Chocolate World optimaliseert opslag en picking met Kardex 

naast kwam vorm nummer twee, dan nummer 
drie, enzovoort. Naarmate er meer artikelen kwa-
men, werden de pickafstanden groter. Boven-
dien kregen we steeds vaker met voorraadafwij-
kingen te kampen. Aanvankelijk deden we alles 
ook met pen en papier. Een stap in de goede 
richting was wel de komst van ons ERP-systeem 
in 2012, een maatwerkprogramma dat ons meer 
inzicht in onze voorraden gaf. We zijn toen ook 
met RF-scanners beginnen werken. Helaas had 
die ERP-oplossing haar beperkingen op logistiek 
vlak. Zo gaf het systeem ons maar één voorraad-
cijfer, waardoor we niet wisten of een stuk nu in 
het magazijn of in onze winkel lag.”

Daarbij komt dat de productiesite zich in Hobo-
ken bevond, wat continu transport van de 
fabriek naar het magazijn vereiste. “Bovendien 
werd ook die productiesite te krap. Om bijvoor-
beeld grotere vormen voor industriële klanten te 
maken, waren meer spuitgietmachines nodig en 
daar was geen plaats meer voor. Ook dat bete-
kende een rem op de groei”, voegt Hans Bruyn-
donx eraan toe.

Dat alles deed Chocolate World uitkijken naar 
een andere locatie, waar zowel de productie als 
het magazijn terecht konden. In de zomer van 
2015 verhuisde de productie alvast naar een rui-
mere locatie in Hoboken, vlakbij de oude fabriek. 
Een jaar later volgde ook het magazijn. Voor de 
winkel en showroom werd een stuk bijgebouwd.

Oplossingen voor stukpicking 
onder de loep
Wat het magazijn betreft, kreeg Chocolate World 
in het nieuwe pand weliswaar iets minder vloer-

ruimte, maar met zijn acht meter is het wel hoger 
dan het oude gebouw. Die hoogte wilde de 
organisatie dan ook optimaal benutten.

Daarnaast was een betere ergonomie voor de 
medewerkers een aandachtspunt.
Hans Bruyndonx: “Onze vroegere dozen bevat-
ten negentig vormen en wogen 45 kilogram. 
Dat betekende dat onze medewerkers heel wat 
gewicht moesten sleuren. In het nieuwe maga-
zijn wilden we gaan werken met kleinere dozen, 
gevuld met dertig vormen. Tegelijk hebben we 
ervoor gezorgd dat de nieuwe dozen samen ook 
goed op een verzendpallet passen, wat vroeger 

ook niet het geval was. Maanden zijn we bezig 
geweest om al onze vormen in kleinere dozen 
om te verpakken. Ook de manier van werken 
moest beter. In het oude magazijn pickten we 
zowel dozen als stukken uit de legbordstellin-
gen, wat het proces nog arbeidsintensiever 
maakte. Daarnaast wilden we een beter voor-
raadbeheer, zodat we bijvoorbeeld wisten of we 
een stuk in de winkel of het magazijn konden 
vinden, wat ons heel wat zoekwerk zou bespa-
ren.”

Chocolate World besloot in het nieuwe maga-
zijn naast het palletmagazijn opnieuw een con-

Chocolate World besloot in het nieuwe magazijn opnieuw een conventioneel rekkenmagazijn voor zijn 
dozen in te richten. Wel is de stukpicking er weggetrokken, zodat daar in principe alleen nog dozen worden 
verzameld.
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ventioneel rekkenmagazijn voor zijn dozen in 
te richten. “Wel hebben we enkele maatregelen 
genomen om er efficiënter te kunnen picken. Zo 
werken we er niet meer met vaste locaties, maar 
met dynamische locaties. Bovendien hebben we 
er de stukpicking weggetrokken, zodat daar in 
principe alleen nog dozen worden verzameld.”

Om de stukpicking efficiënter te laten verlopen, 
ging Chocolate World op zoek in het ruime aan-
bod ‘goods-to-man’-oplossingen. “Het systeem 
moest in staat zijn zo’n 300 orderlijnen per dag 
te verzamelen. Geen enorme hoeveelheden, 
aangezien we vaak volle dozen verkopen. Eerst 
hebben we de beschikbare miniloadsystemen 
onder de loep genomen. Al snel bleken die voor 
ons veel te groot en te duur”, klinkt het. “Ver-
volgens hebben we ons oor te luisteren gelegd 
bij aanbieders van liftsystemen. Die systemen 
waren financieel wel interessanter, maar op het 
vlak van rentabiliteit en ergonomie niet ideaal. 
Zo hadden we bijvoorbeeld twaalf lopende 
meter aan liften nodig om onze 1.500 referenties 
in dozen op te slaan, wat voor de operator nog 
steeds behoorlijke loopafstanden betekende.”

Keuze voor Kardex
Eind 2015 kwam Chocolate World in contact met 
Kardex, die net een nieuwe semi-automatische 
oplossing voor orderpicking had gelanceerd, de 
Kardex Remstar LR35. Enkel in Duitsland werkte 
al een bedrijf met het systeem. 

Hans Bruyndonx: “Je kunt het systeem vergelijken 
met een miniload, maar dan in het klein. Toen 
we de installatie in Duitsland hadden bezocht, 
leek ons dat precies wat we nodig hadden. Hoe-
wel het een uitdaging zou zijn om als een van de 
pioniers dit systeem tegen de deadline geïnstal-
leerd te krijgen – het oude gebouw was verkocht 
en moest tegen augustus 2016 leeg zijn – heb-
ben we toch de sprong gewaagd.”

Samen met de LR 35 heeft Chocolate World ook 
Power Pick Global, het warehouse management 
system van Kardex, aangeschaft. “Door dat sys-
teem aan ons ERP te koppelen, wilden we de 
voorraden en stromen binnen ons magazijn 
beter gaan beheren. Voor ons magazijn biedt dit 
WMS ruim voldoende functionaliteit’, zegt Hans 
Bruyndonx. “Kardex heeft ons ook geholpen bij 
het uittekenen van de verschillende opslaglo-
caties: de palletzone, de legbordstellingen met 
locaties van drie dozen diep, de LR 35 én de win-
kel met showroom, die per slot van rekening ook 
een belangrijk gedeelte van onze voorraad her-
bergt.”

Uiteindelijk werd de LR 35 in september geïnstal-
leerd, in oktober volgde de implementatie van 
het WMS. “Dat betekent dat we na de intensieve 
verhuizing nog een maand op de oude manier 
hebben gewerkt, met vaste locaties en picking 

Met maximaal 500 orderregels per pickstation is de Kardex Remstar LR 35 vooral geschikt om kleine en 
lichtgewicht onderdelen met een relatief lage omloopsnelheid efficiënt te verzamelen. 
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van stuks uit het legbordmagazijn. We hebben 
toen toch wel moeite gehad om de orders te 
volgen. Gelukkig heeft die periode niet erg lang 
geduurd. De komst van de LR 35 en het WMS 
was dan ook een verademing”, weet Hans Bruyn-
donx. “Toen we met de dynamische locaties van 
start gingen en de doos- en stukpicking van 
elkaar konden scheiden, zorgde dat al meteen 
voor een enorme efficiëntieverbetering.”

De LR 35: miniload in het klein
Met maximaal 500 orderregels per pickstation 
is de Kardex Remstar LR 35 vooral geschikt om 
kleine en lichtgewicht onderdelen met een 
relatief lage omloopsnelheid efficiënt te verza-
melen. Chocolate World koos voor een concept 
met twee Kardex Remstar LR 35-installaties die 
de hoogte van het nieuwe magazijn optimaal 
benutten. In elke LR 35 is er plaats voor 684 trays 
van 640x440mm. Op elke tray plaatst Chocolate 
World twee dozen, waarbij elke doos met dertig 
vormen gevuld is. De twee LR’s samen bieden 
dus in totaal ruimte aan 2.736 dozen.

Is een stuk uit een doos nodig, dan brengt 
de kraan de tray met twee dozen naar een 
afzetpunt. Daar draait de tray vervolgens 
via een horizontaal carrouselsysteem naar 
de pickpositie, waar de orderpicker de tray 

opwacht. Op basis van de instructies op 
het touchscreen pickt de orderpicker het 
gewenste aantal producten uit de juiste 
doos op de tray. De herbevoorrading met 
nieuwe dozen gebeurt aan dezelfde zijde 
als de orderpicking. Die vindt plaats op de 

rustige momenten, als er geen of weinig  
pickactiviteit is. 

Tijd voor verdere finetuning
Intussen heeft Chocolate World zijn draai in het 
nieuwe magazijn gevonden. Tegenover de vroe-

In elke LR 35 is er plaats voor 684 trays van 640x440mm. Op elke tray plaatst Chocolate World twee dozen, 
waarbij elke doos met dertig vormen gevuld is.

http://www.logflow.be/
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gere situatie is een grote vooruitgang geboekt 
op het vlak van efficiëntie en transparantie. De 
doorlooptijden zijn versneld, de loopafstan-
den voor de medewerkers drastisch verkort en 
de voorraadaccuraatheid is toegenomen. Dat 
het magazijn nu aan de productie grenst, helpt 
bovendien om de productie beter op de ver-
wachte verkoop af te stemmen. Bovendien merkt 
Chocolate World dat de gebruikersvriendelijke 
systemen het een stuk gemakkelijker maken om 
tijdelijke of nieuwe krachten in te schakelen.

Een grote vooruitgang is ook dat de winkelvoor-
raad sinds de komst van het WMS apart kan wor-
den beheerd. Raakt de voorraad van een bepaald 
artikel in de winkel op, dan wordt er met één druk 
op de knop een order in het magazijn gegene-
reerd. “Onze winkelrekken zijn nu ook veel beter 
gevuld dan vroeger”, vertelt Hans Bruyndonx. 
“Om een voorbeeld van onze gestegen perfor-
mantie te geven: vroeger bundelden we onze 
orders op dag en vaak begonnen we die pas op 
dag twee te verzamelen. Nu vertrekt een order 
dat voor 15 uur is ingegeven vaak nog dezelfde 
dag.”

Dat betekent uiteraard niet dat er geen ruimte 
voor verdere verbetering is. 
Hans Bruyndonx: “Alle standaardvormen zitten 
intussen in het WMS, maar nog steeds zijn we 

bezig om nieuwe en minder courante produc-
ten in te voeren, bijvoorbeeld klein gereed-
schap voor chocolatiers. Daarnaast probeert 
Chocolate World het aantal manipulaties in 
het magazijn nog naar beneden te krijgen. Dat 
doen we bijvoorbeeld door met staffelprijzen 
te werken en zo onze klanten te stimuleren om 
vormen per omdoos aan te kopen. Verder pro-
beren we via het WMS de dozen in het maga-
zijn steeds optimaler te plaatsen met het oog 
op een zo efficiënt en ergonomisch mogelijke 
picking.”

Ook de manier waarop Chocolate World met 
de LR 35 werkt, wordt continu geëvalueerd en 
geoptimaliseerd. “Al snel zijn we er achter geko-
men dat we elke tray best altijd van twee dozen 
konden voorzien, zelfs al is één ervan leeg. Als 
we maar één doos op een tray zetten, bestaat 
immers het risico dat die tijdens het transport 
begint te schuiven. Om zoveel mogelijk refe-
renties in het systeem op te slaan, hebben we 
er niet voor gekozen om elk stuk in beide LR 
35’s op te slaan. Mocht er zich al eens een tech-
nisch probleem met een LR 35 voordoen, dan 
kunnen we het stuk ook manueel uit het sys-
teem of uit een van de dozen op de legbord-
stellingen halen”, illustreert Hans Bruyndonx. 
“Terwijl we de LR 35 aanvankelijk op basis van 
de algemene regels hebben laten werken, is 

het nu tijd om te finetunen op basis van onze 
specifieke noden. Zo werden producten in 
het begin zo snel mogelijk gepickt, terwijl wij 
vooral dozen in de LR 35 willen leegmaken om 
snel een nieuwe doos te kunnen opslaan. Had 
je vroeger zes vormen nodig, dan ging de kraan 
meteen een doos met pakweg tien vormen 
halen, terwijl wij liever hebben dat ze eerst een 
doos met vijf vormen haalt en dat we de laatste 
vorm vervolgens uit een nieuwe doos halen”, 
gaat hij verder. “We houden in de LR 35 nu ook 
maximaal nog één doos aan van producten die 
meestal in dozen of op pallet worden besteld. 
Zo maken we plaats vrij voor referenties die 
wel vaak per stuk de deur uitgaan. Zulke zaken 
kunnen we gemakkelijk zelf aanpassen in het 
systeem.”

In de nabije toekomst wil Chocolate World als 
aanvulling op zijn LR 35’s nog een pick-to-light 
systeem (PTL) van Kardex toevoegen. 
Hans Bruyndonx: “Nu verzamelen we de orders 
uit de LR35 op karren. Het pick-to-light-sys-
teem met twintig locaties zal ons toelaten 
bijvoorbeeld nog sneller één referentie voor 
verschillende orders tegelijk te verzamelen. Nu 
is dat nog niet echt nodig, maar naarmate we 
groeien, zal dat systeem interessanter wor-
den. De PTL kan ook de foutenlast nog verla-
gen. Nu is het wel zo dat we elk uitgaand order 
voor alle zekerheid nogmaals controleren. 
Onze vormen worden wereldwijd verzonden, 
dus eventuele fouten van onze kant zijn heel 
duur.” 

Het nieuwe magazijn en oog voor continue 
verbetering laten Chocolate World vandaag 
toe om verdere groei in de toekomst op te 
vangen, zonder dat daarvoor extra mede-
werkers in dienst genomen moeten worden. 
“Vorig jaar zijn we bijvoorbeeld met acht pro-
cent gegroeid, waarbij de snelle en efficiënte 
orderverwerking een niet te onderschatten 
rol heeft gespeeld. Nu we er opnieuw volle-
dig voor kunnen gaan, verwachten we dat die 
groei zich alleen maar zal doorzetten. Op onze 
nieuwe site zijn we daar nu helemaal klaar 
voor”, besluit Hans Bruyndonx.
TC

Kardex heeft geholpen bij het uittekenen van de verschillende opslaglocaties: de palletzone, de legbord-
stellingen met locaties van drie dozen diep, de LR 35 én de winkel met showroom, die ook een belangrijk 
gedeelte van de voorraad herbergt.
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Hoe belangrijk is het functioneren van de logis-
tieke keten voor het succes van Boots?
Alan Penhale, director of Warehousing & 
Omni-channel Fulfilment bij Boots UK: “Bij 
het runnen van zo’n grote en dynamische 
onderneming moet de supply chain abso-
luut goed in elkaar zitten. In 2006 begonnen 
we met een belangrijk project om ons totale 
logistieke proces te optimaliseren. Op dat 
moment hadden we vier landelijke distri-
butiecentra en zestien kleinere, regionale 
magazijnen met handmatige processen, 
die over het hele Verenigd Koninkrijk ver-
spreid waren. We wilden het SSC automati-
seren, onze activiteiten consolideren en de 
efficiëntie van de supply chain verbeteren 
door alle inbound en outbound logistiek 
naar een centrale locatie te brengen, onder-
steund door crossdockcentra. Ons doel was 
de beste supply chain in de farmaceutische 
retailsector te realiseren.”

“Sinds de lancering in 2007 zit het succes van 
het sterk geautomatiseerde SSC in de manier 
waarop het de dagelijkse werkprocessen uit-
voert voor onze winkels. Het is een essentieel 
onderdeel van onze strategie, waarin de klant 
centraal staat. Dit state-of-the-art, dynamische 
orderpicksysteem zorgt er bijvoorbeeld voor 
dat de producten zó aan de winkels worden 
geleverd dat een maximale beschikbaarheid 
voor de klanten ontstaat.”

Wat is het grote voordeel van het geautomati-
seerde logistieke concept?
Alan Penhale: “We hebben een supply 
chain-oplossing ontwikkeld die perfect bij 
onze bedrijfsactiviteiten past. Dat levert 
ons duurzame concurrentievoordelen op. 
Heel belangrijk daarbij is de ‘winkelvriende-
lijke’ presentatie die Witron mogelijk heeft 
gemaakt. We verzamelen de bestellingen van 
de winkels in de volgorde van de product-

Alan Penhale, director of Warehousing & 
Omni-channel Fulfilment bij Boots UK: “Samen 
met Witron willen wij de beste supply chain in de 
farmaceutische retailsector realiseren.”

Het beste nog 
beter maken
Boots en Witron blikken terug op tienjarig logistiek partnerschap

Marktplaatsen kunnen je verkoop een flinke boost geven. Maar wil je ze betreden, dan houd je wel best reke-
ning met een aantal aandachtspunten. De meeste marktplaatsen zijn bijvoorbeeld zeer streng wat de logis-
tieke service van hun leden betreft. Het effect op de logistiek mag dus niet worden onderschat. Tijdens het 
e-fulfilmentseminar van Value Chain gaf Jens De Schrijver, business developer bij ShopWeDo, ons vanuit zijn 
eigen ervaringen tips mee om de slaagkansen op marktplaatsen te verhogen.
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groepen. Daardoor zijn wij in staat de inhoud 
van bakken en dolly’s exact aan te passen aan 
de lay-out van onze winkels en kunnen ze daar 
meer tijd besteden aan het bedienen van klan-
ten in plaats van aan het sorteren en behan-
delen van voorraden. In het magazijn heeft 
de automatisering geleid tot een belangrijke 
verhoging van de productiviteit, waardoor we 
efficiënter kunnen werken en kosten kunnen 
verlagen.”

Jack Kuypers, vicepresident Noordwest-Eu-
ropa bij Witron: “Voor Boots – in het SSC 
én in de winkels – maakt onze automati-
seringstechnologie het werk makkelijker. 
Over het algemeen zijn de processen sterk 
vereenvoudigd sinds alles vanuit één loca-
tie wordt geleverd. En natuurlijk heeft dat 
belangrijke voordelen opgeleverd: van 

lagere transportkosten en minder overhead 
tot een verlaging van de voorraadkosten. 
Het SSC heeft ook de werkomstandigheden 
van de magazijnmedewerkers verbeterd, 
onder andere door de processen te vereen-
voudigen, de ergonomie te optimaliseren 

en een veilige werkomgeving te bevorde-
ren.”

Wat bepaalt het succes van het SSC?
Alan Penhale:  “Het geautomatiseerde 
systeem heef t bij Boots de ef f iciëntie 
langs de hele supply chain verbeterd, 
maar een project als dit is nooit af. Het 
moet steeds weer worden aangepast 
aan de actuele ontwikkelingen in de 
sector. Gelukkig leven we in een cultuur 
van continu verbeteren. We streven er 
voortdurend naar de dienstverlening 
aan onze winkels te optimaliseren en 
de ef f iciëntie van de bedrijfsvoering te 
vergroten. 
Naast de aangehaalde voordelen, zoals 
de hoge kostenef f iciëntie en een win-
kelvriendelijk ontwerp, is ons doel wel-
iswaar bereikt. We dur ven te stellen 
dat we de beste supply chain in de far-

Alan Penhale, director of Warehousing & Omni-channel Fulfilment bij Boots UK (rechts), en Jack Kuypers, 
vicepresident Noordwest-Europa bij Witron: “Dit project was bij de start al ‘state-of-the-art’, maar we 
ontwikkelen het nog elke dag verder. Hier heeft Witron zijn grootste DynamicPicking System gerealiseerd, 
met tot nu toe in totaal 252 werkplekken voor orderverzameling.”

Heel belangrijk 
voor ons is de  

‘winkelvriendelijke’ 
presentatie die 

Witron mogelijk 
heeft gemaakt
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Slimstock is marktleider op het gebied van voorraadoptimalisatie. Met 
Slim4 bieden wij de complete oplossing voor het structureel verbeteren 
van de voorraadpositie van bedrijven. Onze klanten zijn actief in de meest 
uiteenlopende sectoren. Ons vak is in basis overal hetzelfde, maar de na-
druk ligt per bedrijf of per sector anders. 

Hoe verschillend de situatie bij onze klanten ook is, gemiddeld bereiken wij 
met Slim4 een voorraadreductie van 20% bij een verbeterd service level.

www.slimstock.be ▶

Slimstock: de oplossing 
voor iedere sector

 Minder out of stocks
Meer omzet

Voorraadreductie
Efficiëntieverbetering

De juiste voorraad Op het juiste moment Op de juiste locatie

maceutische retailsector hebben. In de 
toekomst willen we dat nog verbete-
ren.”
Jack Kuypers: “Dit unieke project was bij de 
start al state-of-the-art, maar we ontwik-
kelen het nog elke dag verder. Bij Boots 
hebben we ons grootste Dynamic Picking 
System (DPS) gerealiseerd, met tot nu toe 
in totaal 252 werkplekken voor orderver-
zameling. In de afgelopen tien jaar zijn de 
bedrijfsprocessen bij Boots steeds weer 
veranderd met het oog op continue ver-
beteringen. Een van de belangrijkste evo-
luties waar we op hebben moeten inspe-
len, was wel de integratie van zo’n 10.000 
cosmetische premiumproducten in het 
bestaande assortiment in een periode van 
vijf jaar, tussen 2011 en 2016.” 

Hoe zien jullie de toekomst tegemoet?
Alan Penhale: “Naast het doorvoeren van 
dagelijkse verbeteringen hebben we sinds 
de start ook een aantal grote aanpassin-
gen gedaan. In september 2016 hebben we 
bijvoorbeeld de IT-serversystemen geüp-
datet, wat op dat moment zoiets was als 
een openhartoperatie uitvoeren op iemand 
die aan het joggen is. Dat kwam door de 
omvangrijke schaal van de update, die 
werd uitgevoerd terwijl de bedrijfsactivitei-
ten gewoon doorgingen. Door die ingreep 
zijn de prestaties van het systeem signifi-
cant verbeterd zonder dat dit effect heeft 
gehad op de toelevering aan de winkels. 
Ook toen hebben we op de ondersteuning 
van Witron kunnen rekenen. Wij zijn dan 
ook heel trots en gelukkig met het partner-

schap dat we hebben ontwikkeld. Samen 
zullen we hard blijven werken om het sys-
teem te verbeteren en het systeem en de 
dienstverlening aan onze klanten nog effici-
enter te maken.”

Jack Kuypers: “Het is belangrijk dat beide 
partners hun sterke kanten inzetten in het 
proces. Alleen dan is het mogelijk om echte 
voordelen te behalen. De collega’s van Boots 
hebben een ongelooflijke zakelijke expertise, 
terwijl onze experts tientallen jaren ervaring 
meebrengen uit meer dan 2.000 succesvolle 
projecten wereldwijd. Wij hopen dat we het 
Boots-project ook de komende tien jaar met 
succes kunnen voortzetten en zullen dan ook 
alles doen wat daarvoor nodig is.”
Thomas Woehrle

http://www.slimstock.be/
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Hoofdrol voor IoT bij streven naar kleinere voetafdruk
Het Internet of Things (IoT) is cruciaal voor transport- en logistieke 
bedrijven, willen ze hun CO2-voetafdruk verkleinen en negatieve 
invloeden op het milieu tot een minimum beperken. Dat is de con-
clusie uit een onderzoek van Inmarsat, leverancier van wereldwijde 
mobiele satellietcommunicatie. De onderzoekers stelden vast dat 
95% van de bedrijven in de sector actief IoT-technologie inzetten 
om hun duurzaamheid op milieuvlak te verbeteren.
 
Het onderzoek, dat liep bij honderd grote transportondernemingen 
wereldwijd, stelde vast dat 44% van de bedrijven milieumonitoring 
naar voren schuiven als het sleuteldomein voor het inzetten van IoT. 
Bovendien gaf 15% aan dat ze hun ecologische duurzaamheid had-
den verhoogd als een direct gevolg van hun inzet op IoT. Nog 65% 
verwachtte dat in de toekomst te doen, wat de doeltreffendheid 
van de technologie op dat vlak aantoont. 
 
Mike Holdsworth, director of Transport bij Inmarsat Enterprise, legt 
uit waarom het belangrijk is dat transport- en logistieke bedrijven 
IoT-oplossingen aanwenden om hun CO2-voetafdruk te verkleinen: 
“Het International Transport Forum schat dat door de steeds hogere 
vraag naar transport de CO2-uitstoot van transport wereldwijd met 
60% zal verhogen tegen 2050. Dat cijfer is gebaseerd op de veron-
derstelling dat er aanzienlijke vooruitgang wordt geboekt met het 
aanwenden van groenere technologieën. Is die vooruitgang er niet, 
dan zal dat cijfer nog heel wat hoger liggen. De transportsector 
moet slimmer worden als de sector die veranderingen met succes 
wil opvangen en zijn impact op het milieu wil beperken. Het is dui-
delijk dat velen hun hoop vestigen in IoT om dat te bereiken.”
 
Nog volgens Inmarsat zou IoT een onmiddellijke impact kunnen 
hebben op de uitstoot door logistieke ondernemingen. De CO2-uit-
stoot kan bijvoorbeeld erger worden als gevolg van defecte appa-
ratuur, motorschade of een zwakke routeplanning. Maar IoT kan 
die problemen aanpakken door gebruik te maken van slimme te-
lematicatoestellen, diagnostische sensoren en acceleratiemeters 
om gegevens over de status van de motor te verzamelen en fleet 
managers automatisch te alarmeren bij schade of defecten. Die in-

formatie kan worden gebruikt om de slijtage van de motor en het 
gemiddelde brandstofgebruik te beperken, wat onrechtstreeks de 
uitstoot vermindert en verspilling tegengaat door de levenscyclus 
van elk voertuig te verlengen.
 
“Bedrijven hebben heel wat mogelijkheden om real-time data te 
verzamelen, op te slaan en te analyseren uit crowdsourcing of 
sensoren in voertuigen en toestellen overal in de supply chain. 
En het zal van onschatbare waarde zijn voor zij die hun CO2-voe-
tafdruk willen verkleinen”, meent Holdsworth nog. “In real time 
onderbouwde beslissingen nemen, veronderstelt evenwel dat 
data altijd en overal beschikbaar zijn. Om dat te bereiken, heb je 
voortdurende en betrouwbare connectiviteit nodig. En dat is niet 
mogelijk zonder mobiele satellietcommunicatie. Door IoT te ge-
bruiken via een satellietverbinding en onmiddellijk strategische 
aanpassingen te maken, zullen transportondernemingen een op-
vallend voordeel hebben op hun concurrentie in het bereiken van 
ecologische duurzaamheid.” 

SSI Schäfer lanceert shuttle met variabele breedte
De SSI Flexi Shuttle is specifiek ontworpen voor automatische mini-
loadmagazijnen met opslaglocaties van verschillende afmetingen. 
Dat maakt deze shuttle geschikt voor distributiecentra waar de 
ruimte is uitgerust voor dozen, trays en bakken tot 50 kilogram.

Nieuw is dat deze single level shuttle eenheden van variabele 
breedte kan verwerken. Op die manier is het niet meer nodig om 
in de rekken allemaal locaties van dezelfde afmetingen te voorzien. 
Opslaglocaties kunnen dus voortdurend variëren naargelang het 
type goederen. Die goederen kunnen enkel maar ook dubbeldiep 
worden opgeslagen. Multiple deep storage is eveneens mogelijk, 
zelfs in een diepvriesomgeving.
 
De SSI Flexi Shuttle past in een modulair systeem met shuttles, lif-
ten en rekken om die flexibiliteit te realiseren. Het gepatenteerde 
3D-Matrix-systeem kan daar bijvoorbeeld voor dienen. Dat beschikt 
over snelle liften aan het einde van de gangen om goederen naar 
beneden te brengen, maar het laat ook toe bijkomende liften te 
plaatsen op elke mogelijke locatie. Op die manier ontstaat een dy-
namische oplossing voor geautomatiseerde opslag en geïntegreer-
de sequentiëring in één enkel systeem.

Het opladen van de SSI Flexi Shuttle gebeurt met zogenaamde po-
wer caps bij elke overdracht van de goederen. Er zijn dus geen op-
laadstations in de gangen nodig. 
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Spider krijgt versterking 
in zijn web

Precies twintig jaar geleden startte Montech met de bouw van zijn Spider palletiseerrobot. Sindsdien is de 
robotfabrikant uit Beringen blijven inspelen op de behoeften van de veranderende markt. Het nieuwste para-
depaardje binnen het gamma is de deltarobot ‘Fast Pecker’, die in staat is zeer efficiënt dozen of kratten te 
vullen. Om de gestage groei op te vangen, nam de fabrikant in Beringen onlangs een derde productiehal in 
gebruik.

Robotbouwer vult assortiment robots aan met  
innovatieve deltarobot

I
ntussen zijn in België, Nederland en Frank-
rijk meer dan 700 Spider portaalrobots 
operationeel. Ongeveer 300 daarvan staan 
in Vlaanderen. “Hoewel de portaalrobot 
van Montech intussen zijn sporen heeft 

verdiend, merken we dat heel veel bedrijven 
nog niet weten dat ze in België zo’n belang-
rijke fabrikant van portaalrobots kunnen vin-
den”, horen we van Kris Leye van WRH-Global, 
dat binnen België de rol van agent voor de 
Spider vervult. “Dat zorgt ervoor dat nog veel 
bedrijven bijvoorbeeld naar Italië trekken voor 
hun palletiseerrobot, terwijl ze vlakbij een uit-
gebreid gamma en de nodige ondersteuning 
kunnen vinden.”

Minder mankracht,  
meer ergonomie
De Spider portaalrobot is geschikt om ver-
schillende types goederen op individuele pal-
lets te stapelen. Denken we maar aan dozen, 
kratten, emmers, in folie verpakte goederen, 
zakken, stukgoederen of zelfs volledige lagen. 
Het palletiseren gebeurt per lijn of meerdere 
lijnen. Het is ook mogelijk automatisch vellen 

karton, papier of folie tussen de lagen te leg-
gen. 
Kris Leye: “Een portaalrobot neemt medewer-
kers zwaar werk aan het einde van de lijn uit 

handen. Vooral op het vlak van mankracht, 
continuïteit en ergonomie kan een Spider een 
meerwaarde binnen bedrijven betekenen. 
Heel veel Spiders zijn binnen de twee jaar 

De Spider portaalrobot is geschikt om verschillende types goederen op individuele pallets te stapelen. 
Denken we maar aan dozen, kratten, emmers, in folie verpakte goederen, zakken, stukgoederen of zelfs 
volledige lagen. Het palletiseren gebeurt per lijn of meerdere lijnen.
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terugverdiend. We merken dat zelfs in omge-
vingen met relatief lage productiesnelheden 
een Spider wordt geïntegreerd.”

Portaalrobot versus 
knikarmrobot
De Spider wordt weleens vergeleken met een 
knikarmrobot. Toch heeft hij op vele vlakken 
een streepje voor. Zo neemt de Spider minder 
plaats in beslag dan een knikarmrobot. Dat 
komt omdat alle bewegende delen zich boven 
het werkoppervlak bevinden. In tegenstelling 
tot het ronde bereik van een knikarmrobot 
heeft de Spider een lineair bereik. Concreet 
betekent dit dat je hem zo lang kunt maken 
als nodig is voor de toepassing. “Zo hebben 
we onlangs bij Avamoplast in Lokeren een Spi-
der geïnstalleerd van wel 24 meter lang. Die 
palletiseert dozen van maar liefst 16 produc-
tielijnen op individuele pallets die naast elkaar 
liggen”, illustreert Kris Leye.

Met behulp van een hoger Spider portaal- 
frame en een langere Z-as is het bovendien 
mogelijk heel hoge pallets te stapelen. Zo 
wordt er binnenkort bij een  fabrikant van jer-
rycans een Spider portaalrobot opgebouwd 
die jerrycans van acht productielijnen tot drie 
meter hoog zal stapelen. Daar worden de jer-
rycans per laag voorgeformeerd, waarna de 
Spider ze met een grote klemgrijper palleti-
seert. Dankzij de lange verticale Z-as kan de 
Spider bovendien in palletboxen stapelen, wat 
bij een knikarmrobot zeer moeilijk is.

Het feit dat de Spider intussen een seriepro-
duct is, maakt hem ook budgetvriendelijker 
dan een knikarmrobot. De geïntegreerde 
flexibiliteit zorgt ervoor dat productwissels 
erg snel kunnen gebeuren en dat het moge-
lijk is eenvoudig nieuwe stapelpatronen aan 
te maken. Via een snelwisselkop zijn de grij-
pers gemakkelijk inwisselbaar. Heel frequent 
zijn toepassingen met vacuümgrijpers, maar 
ook klemgrijpers en magneetgrijpers kunnen 
op die manier vlot worden geïnstalleerd en 
gewisseld. 
K. Leye: “Dat alles maakt de Spider uitermate 
geschikt voor toepassingen waar producten 

moeten worden gestapeld. Voor stapelwerk 
volstaan ook de vier assen waarmee de por-
taalrobot werkt. Een knikarmrobot laat welis-
waar toe met zes assen te werken, maar voor 
de wereld waarin de Spider terechtkomt, is 
dat niet nodig.”

Als we de Spider vergelijken met knikarm-
robots, dan zit er ook een wezenlijk ver-
schil in de sturing. De Spider heeft namelijk 
slechts één geïntegreerde sturing, waar-
mee alle randapparatuur – denken we maar 
aan aanvoerbanen, palletbanen of liften – 
wordt aangestuurd. Er is ook één centraal 
kleurendisplay. 
“Tijdens het palletiseerproces combine-
ren we ook verschillende processen. Zo 

zullen we bij onstabiele stapelingen een 
palletwikkelmachine of een omsnoerings-
machine in de Spider integreren. Elke keer 
dat de Spider een laag heeft gestapeld, 
kan die worden ingewikkeld of omsnoerd”, 
vertelt Kris Leye. “Wel is het vaak een uit-
daging om ervoor te zorgen dat de Spider 
perfect binnen de beschikbare ruimte past. 
Een voordeel in dat opzicht is dat bij het 
ontwerp van een Spider rekening wordt 
gehouden met de aanvoerrichting van de 
te stapelen producten, de afvoer van volle 
pallets, enzovoort. Het vermogen om een 
steeds complexere sturing op te vangen 
is ongetwijfeld het aspect dat tijdens het 
twintigjarige bestaan van de Spider het 
meest is geëvolueerd. Bij het behandelen 
van drukwerk – waarvan de lagen lichtjes 
inzakken naarmate de stapel hoger wordt 
– weten we nu bijvoorbeeld via een hoog-
temeter exact waar de volgende laag moet 
komen. Dat was vroeger niet mogelijk.”

Fast Pecker: assistent om dozen 
te vullen
Een volledig nieuwe ontwikkeling naast de 
Spider is de ‘Fast Pecker’ deltarobot die het 
mogelijk maakt dozen of kratten met produc-
ten te vullen. Product per product neemt hij 
‘on the flight’ op van de aanvoerband, zodat 

Bijzonder aan de Fast Pecker deltarobot is dat de productherkenning niet met behulp van een camera 
gebeurt, maar met een gepatenteerd detectiesysteem.

De product- 
herkenning bij de 
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detectiesysteem
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die continu kan blijven lopen. Heel vaak zal de Fast Pecker de produc-
ten opnemen via vacuümtechniek, maar ook andere grijptechnieken 
zijn mogelijk. De Fast Pecker kan ook worden ingezet om producten 
met verschillende referenties via verschillende aanvoerbanen in één 
doos af te leggen.

Bijzonder aan de Fast Pecker is dat de productherkenning niet 
met behulp van een camera gebeurt, maar met een gepatenteerd 
detectiesysteem. Dat onderscheidt de Fast Pecker van andere 
deltarobots. De klassieke cameraherkenning heeft een aantal 
belangrijke nadelen, denken we maar aan problemen door reflec-
tie, diverse kleuren of doorzichtige verpakkingen. Montech maakt 
evenwel gebruik van een detectiesysteem op basis van fotocel-
len. Als een product zo’n straat met fotocellen passeert, wordt dat 
weergegeven als pixelvlak, dat vervolgens wordt vertaald naar een 
opnamepunt. Het grote voordeel is dat een fotocelstraat onafhan-
kelijk is van factoren als licht, reflectie en kleur. “Montech baseert 
zijn nieuwe ontwikkelingen voor een groot stuk op basis van de 
input die wij vanuit de markt krijgen. Dat was ook het geval wat de 
Fast Pecker betreft”, voegt Kris Leye eraan toe.

10.000m² extra ruimte
Een van de belangrijkste taken van WRH-Global bestaat erin de 
situatie bij de klanten van Montech te evalueren en op basis van 
de behoeften en de beschikbare ruimte de meest geschikte oplos-
sing uit te tekenen. De eigenlijke constructie, de bijbehorende stu-
ring en de implementatie neemt Montech op zich.

Montech maakt er een punt van de installaties voor zijn klanten 
eerst in de fabriek op te stellen en te testen met de te behande-
len producten. “Dat zorgt ervoor dat de klant meteen een kant-en-
klaar-systeem in huis haalt en dat de installatietijd tot een mini-
mum wordt beperkt. Een eenvoudige Spider is binnen de dag ter 
plaatse gemonteerd en kan de dag daarop al draaien”, weet Kris 
Leye.

Gezien de gestage groei werden de bestaande productiehallen  
– samen goed voor ca. 2.500m² – te klein. Daarom kwam er 
onlangs een extra hal van 10.000m² bij, waardoor de fabrikant 
terug de nodige ademruimte heeft om de opstellingen voor zijn 
klanten te bouwen en te plaatsen.
TC

Benieuwd naar het gamma van Montech? Op vrijdag 20 april bent u vanaf 10 uur 
welkom op de opendeurdag in de productiehallen in Beringen naar aanleiding 
van ‘20 jaar Spider’. Daar kunt een twintigtal verschillende opstellingen met de 
Spider portaalrobot bekijken. Verder wordt de nieuwe Fast Pecker Deltarobot er 
uitgebreid gedemonstreerd. Voor info en inschrijvingen: info@spiderrobot.eu.

http://www.witron.de/en/
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De medewerkers maken het verschil
Lasaulec vertienvoudigt productiviteit met verticale opslagmodules

Met het oog op de verwachte groei heeft Lasaulec 24 nieuwe verticale liftmodules geïnstalleerd. De nieuwe 
modules komen bovenop de acht modules die de technische groothandel uit Heerenveen in 2012 al had aan-
geschaft. Zeventig tot tachtig procent van de ruim 150.000 SKU’s ligt straks in deze verticale opslagsystemen 
van Modula, die worden aangestuurd door software van Vanas Engineering. Efficiëntie was voor algemeen 
directeur Anne Lourens niet de enige reden om voor dit opslagconcept te kiezen. “Deze oplossing heeft verre-
weg de kleinste milieu-impact.”

L
asaulec opereert in een uiterst 
competitieve markt. In hun zoek-
tocht naar schaalvergroting kiezen 
concurrerende technische groot-
handels veelal ervoor branchege-

noten over te nemen. Te midden van al dat 
geweld slaagt Lasaulec erin om autonoom 
te groeien met acht tot vijftien procent per 
jaar. “Klanten kun je niet kopen. Misschien 
is juist dat wel een van de redenen waarom 
wij in deze tijd toch groeien”, luidt de reac-
tie van algemeen directeur Anne Lourens 
op de consolidatieslag in de sector.

Op de vraag wat de andere redenen voor 
de continue groei zijn, wijst Lourens op 
de waardetoevoegende diensten van 
Lasaulec. “Wij hebben goed opgeleide 
specialisten in lastechniek, perslucht, rei-
nigingstechniek en persoonlijke bescher-
mingsmiddelen. Daarnaast hebben we in 
ons distributiecentrum in Heerenveen een 
eigen atelier waarin we werkkleding op 
maat maken, bedrukken en logo’s bordu-
ren. Op alle vestigingen hebben we een 
werkplaats met monteurs, zodat we alles 
wat we verkopen ook kunnen onderhou-
den, repareren, keuren en kalibreren.”

Ook e-commerce draagt in belangrijke 
mate bij aan de groei van Lasaulec. “Naast 
onze uitgebreide webshop kunnen we op 
klantspecifieke webshops inzetten met de 
mogelijkheid om op gps-coördinaten te 
leveren. Ieder pakket wordt voor verzen-
ding gefotografeerd, zodat we bij afwijkin-
gen de oorzaak kunnen achterhalen.”

Kwaliteit en efficiëntie
Uiteraard zijn ook de logistieke prestaties 
belangrijk voor een hoge klanttevreden-
heid en een groeiende omzet. Lourens 
noemt de hoge score in de afgelopen twee 
maanden op de prestatie-indicator ‘on 
time, in full, no error, no contact’: 99,6 pro-
cent. “Dat betekent dus dat 99,6 procent 

In de nieuwe hal staan de 24 Modula-liften opgesteld in drie rijen van acht. Een rollenbaan verzorgt het 
transport van klantenbakken.
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De medewerkers maken het verschil
Lasaulec vertienvoudigt productiviteit met verticale opslagmodules

van de zendingen correct verloopt. Dat is ook 
de bedoeling. Wij willen niet dat ons distribu-
tiecentrum wordt gebeld met vragen over te 
late of incomplete orders. Als dit percentage 
onder de 99,4 procent zakt, ontvang ik net als 
een groot aantal collega’s meteen een mel-
ding op mijn telefoon.”

De hoge kwaliteit in de uitlevering van de 
meer dan 6000 orderregels per dag paart 
Lasaulec aan een hoge efficiëntie. Een 
belangrijke bijdrage daaraan leveren de 32 
verticale liftmodules van Modula, die zijn 
aangeschaft bij Vanas Engineering uit Mel-
sele, de distributeur van Modula voor de 
Benelux. De eerste vier zijn in 2012 geïnstal-
leerd en kort daarna aangevuld met nog 
eens vier stuks. De resterende 24 zijn onlangs 
geïnstalleerd in een nieuwe hal. Ze vervan-
gen de oude legbordstellingen in het distri-
butiecentrum. 
A. Lourens: “De productiviteit in deze nieuwe 
hal ligt tien keer zo hoog als in het deel 
met legbordstellingen. Dat heeft voor een 
belangrijk deel te maken met de eliminatie 
van loopafstanden. Daarnaast is de keuze 
voor de Modula’s gebaseerd op de ergono-
mische hoogte waarop artikelen nu worden 
aangeboden. Medewerkers hoeven niet meer 
te bukken of te reiken, maar kunnen alle arti-
kelen op heup- of borsthoogte pakken. Daar-
mee voorkomen we fysieke ongemakken bij 
de medewerkers. Bovendien scheelt dat met 
alle picks opgeteld ook nog eens veel tijd.”

Omzetgroei
De bouw van de nieuwe hal en de aanschaf 
van 24 nieuwe Modula-liften is ingegeven 

door de groei. Niet alleen de gerealiseerde 
groei, maar ook de geplande groei. 
A. Lourens: “Het is ons plan om de omzet 
de komende jaren fors te laten groeien. 
We hebben dus meer opslagruimte nodig. 
De keuze voor de Modula-liften is ingege-
ven door de compactheid van dit verticale 
opslagsysteem. Elke liftmodule heeft een 
footprint van slechts achttien vierkante 
meter, maar een hoogte van acht meter. 
Samen leveren die 32 modules het equiva-
lent van 14,4 kilometer legbordstellingen, 
maar dan op een veel kleiner oppervlak.”

Voordat in 2012 de eerste vier modules zijn 
aangeschaft, heeft een team van Lasau-
lec een groot aantal andere automatische 
opslagsystemen bekeken, van miniload- 
tot shuttlesystemen. “Nadeel van die sys-

temen is de enorme hoeveelheid lucht die 
wordt verplaatst. De bakken met pickvoor-
raad moeten veel meters afleggen voor-
dat iemand een artikel eruit kan pakken. 
Bovendien levert het vaste formaat van die 
bakken ons te veel beperkingen op. Van 
sommige artikelen is onze pickvoorraad zo 
klein, dat we de ruimte in die bakken maar 
voor een klein deel zouden benutten. De 
oplossing die we nu hebben gekozen, heeft 
verreweg de kleinste milieu-impact.”

Zonder storingen
Dat de keuze op Modula is gevallen, heeft 
te maken met de robuustheid van het 
opslagsysteem. De meest gebruikte liftmo-
dule uit 2012 heeft inmiddels 1,2 miljoen 
bewegingen gemaakt zonder de tandwie-
len of riemen te hoeven vervangen. “De 

De pickvoorraad is zoveel mogelijk verdeeld over meerdere liftmodules, wat resulteert in meer efficiëntie 
en kortere doorlooptijden.
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machine blijft gewoon draaien zonder 
storingen. De liftmodules van Modula zit-
ten gewoon goed in elkaar en zijn net iets 
zwaarder uitgevoerd dan die van concur-
renten”, weet Lourens.

Een ander argument is dat Lasaulec de 
mogelijkheid heeft gekregen om de machi-
nes zelf te installeren, repareren en onder-
houden. Vier monteurs van Lasaulec heb-
ben daartoe een opleiding gevolgd bij 
Modula. “Wij hebben hier de onderdelen 
van een complete lift op voorraad liggen 
en kunnen de systemen zo nodig snel repa-
reren. De software voor aansturing van de 
liften is geleverd en geïmplementeerd door 
Vanas Engineering.”

De eerste acht liftmodules zijn destijds aan-
geschaft voor de snellopers. Daarmee zijn 
immers de meeste voordelen te behalen. 
Nu de nieuwe hal klaar is, wordt zeventig 
tot tachtig procent van de ruim 150.000 
stock keeping units (SKU’s) in het nieuwe 
opslagsysteem gelegd. 
A. Lourens: “Dat geldt dus ook voor de lang-
zaamlopers. Alleen de artikelen die te groot 
of te zwaar zijn, blijven in conventionele 
stellingen liggen. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de rollen lasdraad. Die wegen vijftien 
kilogram, te veel om op ergonomisch ver-
antwoorde wijze uit de liftmodules te pak-
ken.” 

Betrokkenheid 
De 24 nieuwe Modula-liften staan opge-
steld in drie rijen van acht. Voor de lif-
ten langs loopt een rollenbaan, waarover 
voortdurend kunststof bakken worden aan-
gevoerd. Elke bak is middels barcodescan-
ning gekoppeld aan een klantorder, die in 
de vorm van een pakbon in de bak wordt 
gelegd. Vervolgens zorgt de software van 
Vanas ervoor dat elke bak via de rollenbaan 
bij de juiste liftmodule belandt.

Bij elke liftmodule ziet een medewerker 
op een beeldscherm boven de rollenbaan 
hoeveel stuks van welk artikel hij moet ver-

zamelen. De lift haalt vervolgens de juiste 
tray uit het opslagsysteem – elke liftmo-
dule telt 64 trays – en presenteert die aan 
de medewerker. Een led-display toont hem 
met een pijl aan waar het benodigde arti-
kel ongeveer ligt en hoeveel stuks hij moet 
pakken. Als de pick is bevestigd met een 
druk op het bedieningspaneel, geeft een 
display boven de conveyor aan voor welke 
klantenbak de artikelen zijn bestemd. Op 
die manier kunnen bij elke lift meerdere 
orders tegelijk worden afgehandeld.

Lasaulec heeft bewust afgezien van laserpoin- 
ters en andere hulpmiddelen die exact het juiste 
vak tonen waaruit de medewerker moet picken. 
“Hij moet dus zelf blijven opletten en checken of 
hij het juiste artikel heeft gepakt. Op die manier 
blijft hij bij het proces betrokken, wat cruciaal is 
om succesvol te kunnen zijn. Het is die betrok-
kenheid van de medewerkers waarmee wij het 
verschil maken”, vertelt Lourens. “Misschien heb-
ben we nu één medewerker extra nodig, maar 
die extra kosten maken we meer dan goed door 
het lagere aantal fouten.”

Intelligentie in aansturing
In de aansturing van de liftmodules is de nodige 
intelligentie opgenomen, die voor extra efficiën-
tie in de operatie zorgen. Zo heeft elke module 

twee niveaus waarop trays kunnen worden 
gepresenteerd. Terwijl de medewerker van de 
eerste tray pickt, zet de lift op de achtergrond 
alvast de tweede tray klaar. Zodra de pick is 
bevestigd, schuift de eerste tray naar achteren 
en de tweede naar voren. Terwijl de lift de eerste 
tray weer terug in opslag zet, kan de medewer-
ker meteen met de volgende pick aan de slag. 
Wachttijden blijven op die manier tot een mini-
mum beperkt.

Een groot deel van de efficiëntie wordt bepaald 
door de verdeling van het assortiment over de 
liftmodules. De software van Vanas regelt bij-
voorbeeld dat de pickvoorraad van één artikel 
zoveel mogelijk over meerdere liftmodules is 
verdeeld. Dat betekent in de praktijk dat een 
klantenbak minder liftmodules hoeft aan te 
doen, wat leidt tot kortere doorlooptijden. 

Voor het inslagproces maakt Lasaulec gebruik 
van dezelfde route. Nieuwe pickvoorraad wordt 
aangevoerd in bakken en via de rollenbaan 
naar de liftmodule met een lege opslaglocatie 
gestuurd. Het scherm boven de rollenbaan geeft 
aan dat het om een inslagopdracht gaat, waarna 
de lift de tray met de lege opslaglocatie tevoor-
schijn haalt. 
A. Lourens: “Inslagopdrachten en pickopdrach-
ten wisselen elkaar af. Het is niet zo dat we eerst 

Medewerkers hoeven niet meer te bukken of te reiken, aangezien de trays op ergonomische werkhoogte 
worden gepresenteerd.



alle pickvoorraden aanvullen voordat we beginnen met orderpicken, 
juist om zo efficiënt mogelijk te opereren.”

Doos op maat
Ook het inpakproces is grotendeels geautomatiseerd. In de nieuwe hal 
staat een tweede CVP-500, de automatische inpakmachine van Neopost. 
Een medewerker hoeft de artikelen alleen maar uit de klantenbak te 
halen en op een transportband te plaatsen, waarna deze machine auto-
matisch een doos op maat snijdt en om de artikelen vouwt. De doos 
wordt vervolgens automatisch gesloten en voorzien van een verzend-
label. Ook deze machine verkleint de impact van de logistieke operatie 
op het milieu. Omdat de verzenddoos volledig op maat wordt gemaakt, 
is minder opvulmateriaal nodig en wordt minder lucht getransporteerd. 
“Nu worden de klantenbakken nog op pallets geplaatst en met een pal-
lettruck naar de inpakmachine gebracht. De komende tijd willen we de 
rollenbaan van de liften doortrekken naar de inpakmachine, zodat we 
die stap kunnen elimineren. Dat soort optimalisering doen we zoveel 
mogelijk stap voor stap. We willen niet te veel tegelijkertijd veranderen, 
zodat iedereen de stappen goed kan blijven volgen”, vertelt Lourens.

De komende maanden gebruikt Lasaulec om de processen in de nieuwe 
hal te finetunen. In die tijd zal de vulgraad van de liftmodules steeds 
verder toenemen. “Als alles leeg is, kunnen we starten met de volgende 
fase: het afbreken van de legbordstellingen”, verklaart Lourens, die nog 
niet veel kwijt wil over zijn plannen met de vrijgekomen ruimte. “Maar 
het kan zomaar gebeuren dat we opnieuw investeren in opslagcapaci-
teit.”

Lager ziekteverzuim
De voordelen van het nieuwe orderpickproces zijn evident. De produc-
tiviteit in de nieuwe hal loopt met gemak op tot 300 orderregels per 
medewerker per uur. Dat is zoals gezegd tien keer zo hoog als in de oude 
hal, waarin medewerkers gewend waren om met een stapel picklijs-
ten in de hand langs legbordstellingen te lopen. Daarnaast ligt het 
aantal pickfouten beduidend lager, terwijl de doorlooptijden een 
stuk korter zijn. Dat betekent onder meer dat Lasaulec latere cut-
off tijden kan hanteren. “Als we uit de omgeving van Heerenveen 
een order binnenkrijgen, leveren we dat binnen een uur uit”, vertelt 
Lourens.

De algemeen directeur van Lasaulec benadrukt daarnaast nog 
eens het duurzame karakter van de gekozen oplossing. “Minder 
ruimtebeslag leidt niet alleen tot een hogere efficiëntie, maar ook 
tot lagere kosten voor verwarming en verlichting. En vergeet niet 
de ergonomie. Het ziekteverzuim ligt nu een stuk lager. De tevre-
denheid van de medewerkers is minstens zo belangrijk als de effi-
ciëntie. Ik heb het al eerder gezegd: onze medewerkers maken het 
verschil.”
MTL
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 service supply chain zo verschillend van de klassieke supply chain?
 • Hoe PwC kijkt naar de service supply chain
 • De verschillende maturiteitsniveaus in service supply chain management. 

• 15:40 Koffiepauze

• 16:00 Bespreking van de outcome van de eigen maturiteitsanalyses

• 16:25 Any part; anywhere. 3D printing in de supply chain (Dimanex)
 • Supply Chain optimaliseren met 3D printen
 • Beschikbaarheid spare parts verbeteren
 • Praktische benadering

OPPORTUNITEITEN EN AANDACHTSPUNTEN IN EEN  
VERANDERD INDUSTRIEEL LANDSCHAP

24 APRIL 2018

http://www.valuechain.be/nl/evenementen/86865/van-een-product-centric-naar-een-customer-centric-after-sales-management
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D
e officiële opening van het Cloud 
eXperience Center vond eind febru-
ari plaats. Jan Ronsse, managing 
director Belux bij Oracle, en Alex-
ander de Croo, minister van digitale 

agenda, namen de honneurs waar. Ze onder-
streepten daarbij het belang van het digitale 
ondernemerschap en omschreven het als 
een opportuniteit om vorm te geven aan de 
toekomst van ons land. Het evenement bood 
Oracle de gelegenheid om zijn huidige markt-
positie toe te lichten. Na enig aarzelen heeft 
Oracle intussen voluit voor de cloud gekozen, 
met een breed aanbod aan geïntegreerde 
en zelfsturende oplossingen voor Software-
as-a-Service (SaaS), Data-as-a-Service (DaaS), 
Platform-as-a-Service (PaaS) en Infrastructu-
re-as-a-Service (IaaS). Oracle is de voorbije 
decennia uitgegroeid tot een grote speler 
in de markt van de ICT-dienstverlening, met 
wereldwijd 135.000 medewerkers, een omzet 
van bijna veertig miljard dollar, 420.000 klan-
ten en een budget voor onderzoek en ontwik-
keling van ruim vijf miljard dollar. In België en 
Luxemburg bedient Oracle zo’n 1.700 klanten. 
Het bedrijf doet dat met 350 medewerkers en 
200 partners. 

Digitale innovatie
Oracle omschrijft het Cloud eXperience Cen-
ter als een innovatieve plek waar visionaire 

bedrijfs- en technologie-experts anderen 
inspireren door te tonen wat er mogelijk is met 
nieuwe technologie zoals Internet of Things 
(IoT), augmented reality, machine learning en 
artificial intelligence. 

Jan Ronsse verklaart de filosofie achter het 
Cloud eXperience Center: “Iedereen heeft 
de mond vol over nieuwe technologie. Maar 
het is niet altijd even makkelijk om de impact 
ervan te vatten, ook al bestaan sommige toe-
passingen intussen al jaren. Door onze bezoe-
kers te tonen hoe je technologie concreet kunt 
inzetten, demonstreren we haar potentieel.” 
Via het Cloud eXperience Center wil Oracle 
innovatieve technologie naar de bedrijven 
brengen en zo het digitale ondernemerschap 
stimuleren. Iedereen is er welkom: klanten en 
partners, ondernemers en particulieren. “Het 
is ons doel mensen te inspireren”, vertelt Jan 
Ronsse. “Door de technologie toe te passen, 
kunnen we de Belgische bedrijven competitie-
ver maken en hen helpen om nieuwe markten 
te creëren.” 

Samenwerken en experimenteren
Zoals bekend toont minister De Croo zich 
heel enthousiast over de mogelijkheden van 
België en Europa om met nieuwe digitale 
technologie de toekomst vorm te geven. Hij 
roept bedrijven in België op om meer digi-

taal te ondernemen en is van mening dat de 
overheid daarbij het goede voorbeeld moet 
geven. Als een van de speerpunten in de digi-
tale transformatie van ons land pleit de minis-
ter voor het bevorderen van de publiek-pri-

Cloud eXperience Center in Vilvoorde
Oracle brengt innovatieve technologie in de praktijk 

In zijn gloednieuwe Cloud eXperience Center in Vilvoorde toont Oracle hoe bedrijven innovatieve technologie 
kunnen inzetten om hun digitale transformatie te versnellen. Het softwarehuis wil daarmee vooral inspiratie 
bieden. In het Cloud eXperience Center demonstreert Oracle onder meer hoe nieuwe technologie kan helpen 
om een bedrijf beter te managen, om nieuwe markten aan te boren en om efficiënter te werken. 

Jan Ronsse, managing director Belux bij Oracle: 
“Iedereen heeft de mond vol over nieuwe techno-
logie. Maar het is niet altijd even makkelijk om de 
impact ervan te vatten, ook al bestaan sommige 
toepassingen intussen al jaren. Door bezoekers te 
tonen hoe je technologie concreet kunt inzetten, 
demonstreren we haar potentieel.”
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Cloud eXperience Center in Vilvoorde
Oracle brengt innovatieve technologie in de praktijk 

vate samenwerking. De overheid definieert 
daarbij het raamwerk. De private sector denkt 
mee met zijn specifieke, innovatieve kennis, 
ontwikkelt en implementeert. 

“Een mooi voorbeeld daarvan is de uitwerking 
van een digitale oplossing voor authenticatie”, 
illustreert Alexander De Croo. “De federale 
overheid liet twee jaar geleden het monopo-
lie op de identiteitskaart los. Dat leidde tot een 
samenwerking tussen de overheid, vier groot-
banken en drie telecomoperatoren, met de 
ontwikkeling van de app Itsme als resultaat.” 

De app toont de digitale identiteit van een 
persoon, wat veilig inloggen, gegevens delen 
en informatie ondertekenen mogelijk maakt 
via de mobiele telefoon. Ook voor digitale 
communicatiediensten ontwikkelde de over-
heid het wettelijke kader, waarna private 
bedrijven instonden voor de realisatie. Dat 
is het verhaal achter de eBox, de tool waar-
mee overheidsdiensten digitaal met burgers 
communiceren, en die zich in de praktijk laat 
integreren met populaire oplossingen als 
Doccle en Zoomit. 

Alexander De Croo benadrukt dat digitale 
transformatie om een experimentele aan-
pak vraagt. “Ik verwijs daarbij graag naar 
de projecten rond medische data die lopen 
in samenwerking met minister van volks-
gezondheid Maggie De Block”, vertelt hij. 
“Experimenten met die data – in een veilige 
omgeving – maken de mogelijke toege-
voegde waarde van nieuwe toepassingen 
inzichtelijk. Dat leidt tot veel betere resulta-
ten.” 

Intussen experimenteert ook de federale 
minister van mobiliteit François Bellot met 
nieuwe technologie. Hij wil onder meer ont-
dekken op welke manier technologie als 
blockchain, artificiële intelligentie en chatbots 
de werking en dienstverlening van de over-
heid kunnen verbeteren. 

“We moeten meer en samenwerken en leren 
van elkaar”, stelt De Croo. “Even goed moeten 
we leren falen. Die vaardigheden zijn cruciaal 
om te experimenteren met nieuwe technolo-
gie en te ontdekken welke dingen al dan niet 
werken. Een initiatief als het Cloud eXperience 
Center past daar perfect in. We moeten ons 
laten inspireren door de nieuwe mogelijk-
heden van IT. We moeten samenwerken om 
vorm te geven aan die uitdagingen en ons niet 
laten afschrikken wanneer het even niet lukt.”

Vier concrete inspiratiebronnen
Concreet toont het Cloud eXperience Center 
van Oracle vier innovatieve IT-toepassingen. 
Het plan is daarbij om in de komende maan-
den en jaren het programma van het centrum 
continu uit te breiden. De vier opstellingen 
die er vandaag te zien zijn, smaken alvast naar 
meer. Zo is er een integratie van de virtuele 
assistent Alexa van Amazon Echo met een 
Oracle-toepassing voor HR te zien. Met de 
applicatie kan via stemcommando’s informa-
tie aan een HR-dossier worden toegevoegd. 
Het is een oplossing die de deur openzet naar 
een heel nieuwe manier van interactie met 
bedrijfssystemen. 

Een tweede toepassing heeft te maken met 
service analytics, gericht op het verzamelen, 

analyseren en visualiseren van big data en 
het genereren van voorspellingen. “Via de 
websites van UEFA en FIFA hebben we big 
data over het wereldkampioenschap voetbal 
verzameld”, vertelt Tom Bailliu, domain archi-
tect Big Data & Data Warehousing bij Oracle. 
“Op die data vindt analyse plaats, waardoor 
we de scores bekomen op allerlei parameters, 
zoals gekwalificeerde ploegen, doelpunten 
en tegendoelpunten.” Aan de hand van die 
analyse wordt het mogelijk de data van ver-
schillende nationale ploegen te vergelijken 
en voorspellingen te doen over toekomstige 
wedstrijden.
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In het Cloud eXperience Center is verder een toepassing van Indus-
trie 4.0 te zien, op basis van een robotarm die met Legoblokjes is 
gebouwd. “Slimme machines wisselen informatie uit”, aldus Jan van 
Tiggelen, cloud architect bij Oracle. “Die informatie maken we zicht-
baar met behulp van augmented reality.” Wanneer een robotarm tra-
ger werkt dan normaal, bijvoorbeeld, kan de technicus daar zijn iPad 
op richten. De toepassing maakt daarbij de diverse parameters van de 
robotarm zichtbaar op het scherm. Op basis van de gevonden waarden 
beoordeelt de technicus dan of de robotarm al dan niet onderhoud 
nodig heeft.

Voor een toepassing rond IoT is in het Cloud eXperience Center (met 
speelgoed) een verkeerssituatie nagebootst. De opstelling simuleert 
een verkeersongeval, waarbij de IoT-oplossing data verzamelt en 
doorgeeft. “De auto heeft nog maar net een ongeval gehad, maar het 
centrale systeem is daar al van op de hoogte”, legt Jan Ronsse uit. “Dat 
zorgt ervoor dat er een drone opstijgt en naar de plaats van het onge-
val vliegt. De drone maakt foto’s van het ongeval, waardoor de afhan-
deling van het ongeluk een stuk sneller verloopt.”
DT

Oracle omschrijft het Cloud eXperience Center als een innovatieve plek waar 
visionaire bedrijfs- en technologie-experts anderen inspireren door te tonen 
wat er mogelijk is met nieuwe technologie zoals Internet of Things (IoT), 
augmented reality, machine learning en artificial intelligence. 

A
l 83 jaar is de firma Beneens een begrip in de bouw. Tijdens 
die kleine eeuw heeft de bouwsector tal van veranderingen 
ondergaan. Naast de technologische evoluties heeft ook de 
overheid een grote impact op de sector. De ene keer gaat 
het om nieuwe bouw- en isolatienormen, de andere keer is 

er geld voor nieuwe schoolinfrastructuur en vandaag investeert ze in 
het kader van de vergrijzing in extra rusthuizen en kangoeroewonin-
gen. Beneens drijft op die golven mee en is na jaren activiteit met busi-
ness-to-business klanten momenteel vooral actief in projecten rond 
co-housing, gemeenschappelijke woonprojecten in de particuliere 
sector.

Snel mee evolueren met de markt is een noodzaak en vergt perfor-
mante interne systemen die alle activiteiten transparant ondersteunen. 
Technisch directeur Joeri Beneens was zich daarvan bewust en ging op 
zoek naar oplossingen. Het bedrijf beschikte over een boekhoudpak-
ket, maar de softwareleverancier investeerde er niet of onvoldoende 
in waardoor het niet mee evolueerde. De verschillende afdelingen en 
medewerkers hielden dan maar hun relevante gegevens bij in Excel. 
Een klassiek fenomeen waarbij gegevens verschillende keren worden 

Meer administratieve efficiëntie
Bouwbedrijf Beneens implementeert MS Dynamics NAV

Een belevingscentrum voor chocolade in Antwerpen, 
28 woningen voor een co-housing project in Leuven, 
de kantoorinrichting van de Cronos Groep, meubilair 
voor de brandweerkazerne in Hasselt. Het bouw- en 
interieurbedrijf Beneens is actief in zowel ruwbouw 
als binneninrichting, twee sectoren die constant in 
verandering zijn. Om adequaat op die veranderin-
gen te kunnen reageren en er flexibel mee om te 
springen, had de firma uit Olen nood aan een nieuwe 
ERP-oplossing.
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ingegeven en op verschillende plaatsen wor-
den bijgehouden. Het was tijdrovend en had 
een verhoogde kans op fouten. Een nieuwe 
software die kon dienen als ruggengraat van 
alle bedrijfsprocessen drong zich dus op.

Joeri Beneens: “We zijn altijd gestaag kunnen 
blijven groeien, maar als we niets onderna-
men, zou dat niet meer mogelijk zijn. Naast de 
functionaliteit was het voor ons zeer belangrijk 
dat we met het nieuwe softwarehuis een lan-
getermijnrelatie zouden kunnen opbouwen. 
Een gevoelig punt na enkele slechte ervarin-
gen. Zo hebben we een track & trace-systeem 
om uurregistratie te kunnen doen. Via WBS 
(work breakdown structure) kunnen we per-
fect volgen wie wanneer op een werf begint 
en hoeveel tijd die persoon nodig heeft om 
pakweg te isoleren. We zijn daarvoor met een 
aanbieder in zee gegaan, maar die ging failliet. 
Ook een nieuwe aanbieder ging na een tijdje 
failliet. Aangezien we telkens de hardware 
die in de bestelwagens is ingebouwd moeten 
weghalen en overal nieuwe software moeten 
installeren, hebben we daardoor veel geld en 
tijd verloren. Een soliede partner is dus zeer 
belangrijk.”

“We hebben in ons keuzetraject ook eventjes 
KPD, een softwareprogramma voor algemene 
bouw, renovatie, wegenbouw, installatie en 
projectontwikkeling overwogen. We gebruik-
ten al bepaalde functionaliteit van de software 
om facturen te scannen, maar vonden dat KPD 
onvoldoende mee veranderde met de bouw-

sector. Ander sterk softwarehuis was SAP, maar 
voor ons bedrijf was dat te hoog gegrepen. De 
‘fit’ was er ook niet helemaal, wat aanleiding 
zou geven tot veel maatwerk en we hadden 
beslist om zo beperkt mogelijk aan maatwerk 
te doen. Finaal kwamen we terecht bij Navi-
sion van Microsoft Dynamics. Dat leek ons een 
veilige optie wat betreft continuïteit, want als 
Microsoft niet kan overleven, dan zal niemand 
dat kunnen.”

BL: U koos duidelijk voor zekerheid, maar welke 
functionele factoren waren doorslaggevend bij 
uw keuze? 

J. Beneens: “Voor- en nacalculatie is voor een 
bouwbedrijf zeer belangrijk en dat willen 
we dan ook in onze oplossing vervat zien. 
MS Dynamics NAV heeft een calculator die 
gebruikmaakt van steekkaarten gevoed door 
WBS’en. En aangezien wij al op die manier 
werkten, kon een en ander snel worden geïm-
plementeerd. We kunnen ook snel zien hoe-
veel euro beschikbaar is voor projectdelen 
zoals de snelbouw. Daarnaast beheert het 
pakket ook de bestelbonnen, het materieel en 
de werkfiches van de werkmannen. Voor ons is 
MS Dynamics NAV een soort beheersysteem 
van de financiële middelen. Interessant is ook 

Meer administratieve efficiëntie
Bouwbedrijf Beneens implementeert MS Dynamics NAV

“Sinds de implementatie van het nieuwe ERP-pakket is onze omzet met bijna 25% gestegen,” zegt Joeri 
Beneens (rechts op de foto, naast zijn broer Jo Beneens).
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dat we de boekhouding zowel centraal als 
apart per dochterbedrijf kunnen voeren. Ben-
eens bestaat immers uit verschillende bedrij-
ven, denk aan onze dochteronderneming 
Alucon.”

BL: Werd uw track-en trace-oplossing in MS 
Dynamics NAV geïntegreerd?
J. Beneens: “Voor de tracking en tracing 
gebruiken we nu GeoDynamics. Dat is een 
geautomatiseerd systeem waarin je de kilo-
metervergoedingen, de rij- en rusttijden en 
de pauzes kunt zien. Nadat de fouten eruit 
zijn gehaald, wordt een ESP-bestand aan-
gemaakt en in het ERP-pakket ingelezen. Zo 
zitten alle kosten in één programma en kan 
de uurregistratie ook automatisch worden 
verwerkt.” 

BL: Gebruikt u specifieke oplossingen voor pro-
jectopvolging, analyse en rapportage?
J. Beneens: “Projecten opvolgen in MS 
Dynamics NAV is mogelijk, maar in de 
aangeboden basisfunctionaliteit is dat 
voor ons onvoldoende. Wellicht kan dat 
wel binnen het pakket worden gecusto-
miseerd, maar wij gebruiken het pakket 
niet echt als projectmanagementtool. Wij 
kozen ervoor met Jet Reports for Excel 

te werken. Daarmee maken we rappor-
ten over de verschillende facetten van 
onze bedrijfsvoering, bijvoorbeeld onze 
cashflow positie. We volgen er onze key 
performance indicators mee op en gebrui-
ken het voor nacalculatie. En het biedt ons 
een overzicht van de stand van zaken per 
project. Dat alles met mooie diagrammen 
in Excel. De integratie van Jet Reports en 
Excel is op een heel eenvoudige manier 
gemaakt en voor ons erg waardevol.”

BL: Gebeurt de planning binnen het 
ERP-pakket?
J. Beneens: “Wij hebben twee soorten plan-
ning. Enerzijds is er de projectplanning. 
Die verloopt volledig manueel. Daarbij 
zitten we samen met onze verschillende 
onderaannemers rond de vergadertafel en 
plakken we post-it ’s om een waterdichte 
planning uit te werken. Anderzijds is er de 
bedrijfsplanning waar alle arbeiders zoals 
schrijnwerkers, metsers en meubelmakers 
toe behoren. We zitten daarvoor wekelijks 
met de projectleiders samen en bekijken 
de bezetting van de werven. Zo merken 
we wie vrijkomt en wat de dringendste 
taken zijn. We plannen al jaren met MS 
Project.”

BL: Waarom integreert u dat planningsproces 
niet in de ERP-oplossing?
J. Beneens: “Daar valt onvoldoende tijds-
winst mee te behalen. Dat komt vooral 
omdat er zoveel aan de planning wordt 
gewijzigd. Als het vriest, kunnen heel wat 
ploegen niet aan de slag. Dat beïnvloedt 
dan weer de andere opdrachten. Alle projec-
ten lopen daardoor vertraging op. Ik ben al 
blij als de planning maar één keer per week 
hoeft te worden aangepast.” 

Aanpak van implementatie
De keuze van een ERP-pakket is één zaak, 
het vehikel laten draaien een andere. Heel 
wat ondernemingen verslikken zich in de 
omvang van een ERP-implementatie en de 
impact ervan op het bedrijf. Meestal wordt 
gestart met het luik boekhouding. Bij Ben-
eens was dat niet anders. Eerst boekhou-
ding, later de zo belangrijke calculatie en 
nog later het magazijnbeheer. Maar alles 
begint bij een goede voorbereiding.
J. Beneens: “We zijn toch meer dan een jaar 
bezig geweest met de voorbereiding alleen 
al. De artikellijsten en de WBS’en moesten 
worden ingelezen. Alle data correct zetten 
vraagt tijd. Er moesten zoals bij iedereen 
ook aanpassingen aan het pakket wor-

Joeri Beneens: “We kunnen van onze computerschermen perfect aflezen hoeveel producten er nog in voorraad zijn en wie welke producten wanneer is komen halen.”
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den aangebracht, ook al heeft het pakket 
een goede basisfunctionaliteit. Daarvoor 
hebben programmeurs van onze imple-
mentatiepartner Astena gezorgd, na con-
sultatie van de verschillende afdelingen. 
Iedereen kon melden wat hij van het pak-
ket verwachtte en dit meedelen aan de key 
users van de verschillende afdelingen. Zij 
moesten ervoor zorgen dat de wensen tot 
in de puntjes werden omgezet in het nieuwe 
softwareprogramma. Het zijn allemaal logi-
sche stappen, maar het blijft een serieus 
traject om van het oude naar het nieuwe 
systeem te migreren. Voor je live kunt gaan, 
spendeer je veel tijd aan testen en aan het 
naast elkaar laten lopen van het oude en het 
nieuwe systeem.”

BL: Heeft u nooit zin gehad om er tijdens de 
implementatie de stekker uit te trekken?
J. Beneens: “Er is nooit een moment geweest 
waarop we dachten aan opgeven. Maar het 
heeft wel allemaal langer geduurd dan we 
hadden verwacht. We hebben er ook zelf 
veel meer tijd in gestopt. In de weken voor 
we live gingen, waren de key users één tot 
twee dagen per week met het project bezig. 
Op dat moment kun je minder groeien, want 
als de calculator minder werk kan uitreke-
nen, neem je ook minder werk aan. Ik denk 
dat veel bedrijven die periode onderschat-
ten. Het is toch wel een jaar waarin je afziet. 
Niet alleen investeer je veel in het software-
programma, je moet ook rekening houden 
met de eigen kosten die je hebt gemaakt. 
Maar het belangrijkste is dat het systeem 
werkt en dat we er in de toekomst mee aan 
de slag kunnen.”

BL: Waren de medewerkers bereid tot verande-
ren? 
J. Beneens: “Het was voor iedereen duidelijk 
dat er iets moest gebeuren. We hebben alle 
medewerkers bij de keuze van het pakket 
betrokken en hebben hen uitgelegd wat 
er te gebeuren stond. Hoewel ze sceptisch 
waren, ongerust en zich afvroegen of het 
programma wel zou werken, konden we blij-
ven rekenen op hun medewerking.”

 BL: Veel voorkomende vragen uit het werkveld 
betreffen de gebruikersinterface. Aanpassingen 
door specialisten kosten soms handenvol geld, of 
kunnen jullie de schermen zelf aanpassen?
J. Beneens: “Zelf aanpassen kunnen wij niet. We 
hebben telkens een programmeur van Astena 
nodig om veranderingen door te voeren. Naast 
zijn aanpassingen, die soms veel dieper gaan 
dan de pure interface, helpt hij ook om een 
handleiding op te stellen waarop wij kunnen 
terugvallen voor interne opleidingen. Een 
en ander loopt financieel nogal op. Voor 
een kleine verandering moet je drie tot vier 
dagen aan externe programmering reke-
nen.”

Tevreden terugblik
Intussen is de implementatie voltooid. Tijd 
om eens achterom te kijken en te evalueren 
of het pakket zijn beloftes heeft ingevuld.

BL: Is het bedrijf Beneens er dankzij de ERP-im-
plementatie op vooruitgegaan?
J. Beneens: “Beslist.”

BL: Op welke vlakken is de vooruitgang het 
meest significant?
J. Beneens: “Het zijn zeer uiteenlopende 
zaken, maar globaal komt het in eerste 
instantie aan op tijdswinst. Door de imple-
mentatie hebben we ook de werkprocedu-
res in het magazijn aangepast en zijn we 
met barcodes gestart. Wanneer iemand een 
product afhaalt, wordt het gescand en wor-
den de kosten automatisch verwerkt. Boven-
dien kunnen we dankzij de barcodes onze 
voorraad min of meer automatisch tellen. 
Die telling vergde vroeger wel enkele weken 
werk.
Ook op het vlak van voorraadbeheer ver-
loopt alles veel transparanter. We kunnen 
van onze computerschermen perfect afle-
zen hoeveel producten er nog in voorraad 
zijn en wie welke producten wanneer is 
komen halen. Vroeger moest de magazijnier 
in een Access-bestand de gegevens upda-
ten. Dat bestand werd dan omgezet naar de 
boekhouding en de boekhouding moest de 

orderlijnen onder de juiste analytische reke-
ning zetten. Dat betekende heel wat werk dat 
nu in één beweging wordt uitgevoerd.”

J. Beneens: “Snelheid alom en je zou verwach-
ten dat we met een personeelsoverschot zitten, 
maar dat is niet zo. Sinds de implementatie van 
het nieuwe ERP-pakket is onze omzet met bijna 
25% gestegen. De medewerkers op overschot, 
zeg maar, hebben we dankzij die stijging kun-
nen behouden. Zo werken we in het magazijn 
nog steeds met twee magazijniers, ondanks de 
efficiëntere administratie.” 

BL: En zijn er voor u als ondernemer zaken gewij-
zigd door de invoering van het pakket?
J. Beneens: “Gemoedsrust, dat is er voor mij bij-
gekomen. In de hele Beneens groep werken we 
met 145 mensen. Dat brengt een hele verant-
woordelijkheid met zich mee. Als bedrijfslei-
der kan ik vanop om het even welke plaats alle 
gegevens raadplegen en anticiperen, of dat nu 
via mijn tablet of smartphone is. Ander aspect 
is de relatie met de banken. Voor hen is Beneens 
dankzij de digitalisering een meer betrouwbare 
partner. Ze waren overigens niet alleen vragende 
partij, net als de bedrijfsrevisor en de boekhouder, 
maar ook de financier van de leasing voor het soft-
warepakket. Een bedrijf met de omzet van Ben-
eens heeft nood aan een ERP-pakket, aan transpa-
rantie.”

BL: Is er nog optimalisering mogelijk of overweegt u de 
aanschaf van extra pakketten of functionaliteit? 
J. Beneens: “We kunnen nog tijd besparen bij het 
opstellen van de contracten met onze leveranciers 
en klanten. We moeten die contracten standaar-
diseren zodat de administratieve rompslomp kan 
worden beperkt en de foutenmarge kan worden 
verkleind. Pas dan kunnen we dankzij de software 
een nieuw contract tot twee handelingen herlei-
den: het contract ondertekenen en het versturen. 
Een andere kleine aanpassing die we willen door-
voeren, is de betalingen automatiseren. Ten slotte 
zorgt onze groei voor extra gebruikers die met het 
pakket zullen werken en voor wie we extra licenties 
moeten aankopen. Nieuwe functionaliteit of add-
ons hebben we op vandaag niet nodig.”
MVDS



W W W . V A L U E C H A I N . B E40

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SOFTWARE

D
e supply chain planning is momen-
teel gebaseerd op feiten uit het 
verleden. Daardoor is de planning 
die het Sales & Operations-team 
opstelt, vaak verouderd. Het S&OP-

team, dat verantwoordelijk is voor het voor-
raadbeheer, doet gemiddeld drie weken over 
de planning. Als de vraag verandert of er doet 
zich disruptie voor, dan kan de S&OP-planning 
daar op dit moment onvoldoende op inspe-
len. De voorspellingen van het S&OP-team 
zijn dus onbetrouwbaar.

Bij Anaplan dachten ze na over hoe hun soft-
ware kon worden ingezet om de logge plan-
ningsprocessen van nu naar realtime plan-
ning om te zetten. “We moeten de afstand 
tussen planning en realtime beslissen tot nul 
reduceren”, droomt CEO Calderoni luidop. 
“Snelheid en innovatie zijn daarbij cruci-
aal.” De planning moet daarom intelligent, 
zelflerend en voorspellend zijn. Zo kan een 
bedrijf sneller groeien en competitiever zijn 
in tijden van disruptie en onvoorspelbare 
markten.

Machine learning en artificiële 
intelligentie om beter te voor-
spellen
Om zo goed als realtime te kunnen reageren 
en beter te kunnen voorspellen, zijn ‘next 
generation’ technologieën nodig die verschil-
lende data integreren en meer mensen bij het 
beslissingsproces betrekken. Machine learning 
en artificiële intelligentie maken het mogelijk 
om data uit verschillende bronnen te combi-
neren. De historische gegevens kunnen daar-
bij verbonden worden aan realtime data, die 
bijvoorbeeld beschikbaar zijn in klantendata-
bases.

Zo heeft Walmart heel veel klantengegevens 
ter beschikking. De Amerikaanse retail mul-
tinational weet precies hoeveel producten 
er worden verkocht, waar, wanneer en wie 
ze koopt. Wanneer een machine die gege-
vens verwerkt, kun je op basis van de analyse 
inzicht krijgen in het gedrag van de organi-
satie en betere voorspellingen doen. En dat 
allemaal in real time. “Vandaag is het nog 
een uitdaging om volledig op machines te 

vertrouwen, maar binnenkort zullen machi-
nes zowel voorspellen als voorschrijven. 
En we zullen de voorspellingen geloven. 
Dat noemen we de Game Changer”, meent 

De toekomst van Connected Planning 
Anaplan integreert machine learning, artificiële intelligentie en intuïtieve GUI in planningspakket

“Planning, zoals we haar nu kennen, is dood.” Zo begint Frank Calderoni, CEO van Anaplan, zijn betoog op de 
Hub in Las Vegas. De traditionele manier van plannen voldoet niet aan de huidige noden. Het is te complex, te 
duur en neemt te veel tijd in beslag. Anaplan, een Amerikaans softwarebedrijf dat intussen acht jaar bestaat, 
zet artificiële intelligentie en machine learning in om realtime planning mogelijk te maken. Daarnaast heeft het 
software ontwikkeld om samenwerking tussen verschillende bedrijfstakken te bevorderen. En die software zit 
nu allemaal in een gebruikersvriendelijker kleedje.

Frank Calderoni, CEO van Anaplan: “De afstand 
tussen planning en realtime beslissen moeten we 
tot nul reduceren.”
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Vivek Soneja, hoofd van Anaplans Supply 
Chain Solutions.

Daarnaast kunnen ook gegevens van 
derden, zoals reacties van klanten op 
sociale media, in de ‘machine’ worden 
opgenomen. Dat wordt ook wel ‘social lis-
tening’ genoemd. Aan elk woord kent de 
machine een positief, negatief of neutraal 
gevoel toe. Op die manier wordt de onge-
structureerde vorm van woorden her-
leid naar een gestructureerde vorm. En 
op die gestructureerde vorm baseert de 
machine zich om beslissingen te nemen.

Recent heeft Anaplan Optimizer aan zijn 
platform toegevoegd. Optimizer sug-
gereert de meest passende actie in een 
complexe situatie. Gebruikers kunnen 
zonder programmeerkennis doelen defi-
niëren, zoals omzet, winstmaximalisatie 
en kostenbeperking. Ze kunnen daar-
voor meerdere variabelen of beperkin-
gen ingeven om zo het planningsproces 
te begeleiden. Via algoritmes berekent 
Optimizer in een mum van tijd alle moge-
lijke oplossingen, waaruit het de beste 
oplossing voorstelt.

Zo werkte Vivek Soneja enkele jaren gele-
den voor Polo met couturier Ralph Lau-
ren. Twee uur voor de modeshow van 
start ging, viel Laurens oog op een gou-
den gordijn in zijn hotel. Hij trok het af, 
bracht het in model en liet er een model 
de catwalk mee opgaan. Het kledingstuk 
werd zo’n succes, dat er een nieuwe kle-
dinglijn werd gecreëerd waarvoor de 
gouden stof als basis diende. 

De supply chain moest daarop reage-
ren. Dezelfde soort stof moest worden 
gevonden, de kledij moest worden ont-
worpen, geproduceerd en verdeeld naar 
de winkels waar de kledinglijn zou wor-
den gelanceerd. “Het moest allemaal 
heel snel gaan”, vertelt Vivek Soneja. 
“Bestond er toen maar zoiets als de 
realtime Optimizer. Met Anaplan zou ik 
dezelfde situatie zoveel beter hebben 
kunnen aanpakken.”

Workflow verenigt planners 
uit verschillende sectoren en 
regio’s
Het Connected Planning Platform van 
Anaplan legt de nadruk op samenwer-
king over de verschillende silo’s heen. 
Het planningsproces wordt holistisch 
benaderd. De planning van de f inanciën, 
de verkoop, de marketing, de supply 
chain, de IT en het personeelsbestand 
moet worden verenigd in één Integra-
ted Business Planning (IBP). Zo kunnen 
beslissingen gezamenlijk worden geno-
men. 
Een IBP moedigt bedrijven aan om op 
lange termijn te werken. In plaats van 
drie, zes of negen maanden, moet de 
supply chain 18 tot 24 maanden voor-
uitkijken. Bedrijven kunnen zich dan al 
voorbereiden op opkomende trends in 
en buiten de bedrijfswereld. Zo kan er 
op voorhand rekening worden gehouden 
met de Brexit, de politieke instabiliteit, 
de olieprijzen, de schaarser wordende 
bronnen en de nieuwe privacyregels, 
zoals de General Data Protection Regula-
tion die op 25 mei in werking treedt.

Bedrijven die vestigingen in verschillende 
landen hebben, kunnen sinds kort gebruik 
maken van Anaplans Workflow. Het helpt 
planners om samen te werken met colle-
ga’s uit andere afdelingen en regio’s. Zo 
kunnen ze sneller overgaan tot de uitvoe-
ring van een plan. In de Process Builder 
van Workflow kunnen bedrijfsprocesbe-
heerders stappen definiëren en ze linken 
aan bepaalde planners binnen de onder-
neming. Die stappen geven aan welke 
actie moet worden ondernomen.

Workflow verwittigt automatisch de eerste 
planner wanneer een bepaalde taak moet 
worden afgewerkt. Zo kan Workflow de 
planner de instructie geven om data toe 

De toekomst van Connected Planning 
Anaplan integreert machine learning, artificiële intelligentie en intuïtieve GUI in planningspakket

Vivek Soneja, global head of Supply Chain Solu-
tions bij Anaplan: “Binnenkort zullen machines 
zowel voorspellen als voorschrijven.” 
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te voegen. Als de eerste planner zijn taken eenmaal heeft vol-
tooid, contacteert Workflow de volgende planner in het proces 
om gegevens aan te vullen. En zo gaat Workflow het rijtje van 
belanghebbenden af tot het hele proces voltooid is.
 

User interfaces worden  
intuïtiever en persoonlijker
Niet alleen is het Connected Planning Platform van Anaplan 
intelligent en collaboratief, het is ook dynamisch. “Planners zijn 
wel wat gewoon. Ze kunnen met de meest gebruikersonvrien-
delijke software uit de voeten, aangezien ieder van ons nog met 
Excel heeft gewerkt”, merkt Soneja op. Maar Anaplan wil de user 
interfaces intuïtiever maken. Frank Calderoni doet er nog een 
schepje bovenop: “Ons doel is planning voor iedereen.” Het 
moet dus kinderspel worden om met het programma te wer-
ken.

Daarom heeft Anaplan gepersonaliseerde dashboards ontwik-
keld. Er zijn tabelverbeteringen doorgevoerd en het is gemak-
kelijker om te navigeren en op specif ieke inhoud te f ilteren. 
Met de Application Lifecycle Management kunnen gebruikers 
snel ontwerpen, ontwikkelen en testen om aan de noden van 
de veranderende bedrijfswereld te beantwoorden. Dynamic 
Cell Access voorziet dan weer in beperkte lees- en schrijfrech-
ten op celniveau van de database. En om de planning over 
verschillende tijdsschema’s te ondersteunen is er Multiple Time 
Range.

Anaplan wordt vaak gebruikt door bedrijven die over de hele 
wereld vestigingen hebben. De gebruikers van het Connected 
Planning Platform spreken dan verschillende talen. Om snel te 
reageren op grillige markten en geen tijd meer te verliezen door 
vertalingen, wordt er werk gemaakt van een platform in meer-
dere talen. Binnen anderhalf tot twee jaar gelooft Soneja zelfs 
in een Wise Talking Interface. “In plaats van te typen, zullen we 
dan in onze eigen taal spreken en zal de gebruiker aan de andere 
kant van de wereld meteen de vertaling horen.”
MVDS

Cloud-enabling beleid  
stimuleert economieën
Cloudcomputing maakt een steeds belangrijker deel uit van de 
economische groei van landen. De technologie ondersteunt in-
ternationale bedrijven en helpt overheden beter contact te ma-
ken met burgers. Dat maakt dat landen met een beleid dat cloud-
computingdiensten promoot, de productiviteit verhogen en hun 
economie verbeteren.

De BSA Global Cloud Computing Scorecard 2018 – de nieuwste 
versie van het internationale rapport dat de bereidheid van lan-
den voor de adoptie en groei van cloudcomputingdiensten rang-
schikt – bevat een bijgewerkte methodologie die de exponentiële 
groei van cloudcomputing over de afgelopen vijf jaar nog beter 
weerspiegelt. De nadruk ligt nu nog meer op beleidsgebieden 
als privacywetten, cybersecuritywetgeving en breedbandinfra-
structuur. De Scorecard onderzoekt het juridische en wettelijke 
framework van 24 landen en biedt zo een platform voor discussie 
tussen beleidsmakers en cloudserviceproviders. Dat kan helpen 
bij de ontwikkeling van een stelsel wetten en regels voor het fa-
ciliteren van cloudcomputing, dat internationaal in harmonie is. 

Eisen voor datalokalisatie staan groei in de weg
De meeste landen blijven verbeteringen doorvoeren, zo blijkt uit 
het onderzoek, maar sommige markten komen juist nog verder 
achter te liggen. Duitsland scoort het hoogst op de scorecard  
– dankzij zijn nationale beleid voor cybersecurity en de promo-
tie van vrije handel –, op de voet gevolgd door Japan en de Ver-
enigde Staten. Achteraan komt een kleine groep landen die de 
internationale benadering niet hebben omarmd: Rusland, China, 
Indonesië en Vietnam. De grootste verbetering zien we in het Ver-
enigd Koninkrijk en Brazilië, die respectievelijk vijf en vier plaat-
sen op de ranglijst stegen. 

De belangrijkste resultaten van de Scorecard zijn:
- Geavanceerd privacy- en securitybeleid onderscheidt toon-
aangevende landen van achterblijvende markten. Landen blij-
ven hun databeschermingstelsels updaten en verfijnen, meestal 
op zo’n manier dat het gegevensstromen over de grens mogelijk 
maakt. Toch hebben veel landen nog altijd geen geschikte priva-
cywetten in werking. 

- Opkomende markten blijven achterlopen in de adoptie van 
een cloudvriendelijk beleid, wat groei in de weg staat. Voor-
beelden zijn regelgevingen die belangrijke drempels vormen 
voor cloudserviceproviders, eisen voor datalokalisatie en een ge-
brek aan cybersecuritybescherming. 

- Afwijkingen van alom toegepaste stelsels en internationale 
overeenkomsten staan belangrijke markten in de weg. Inter-
nationaal geaccepteerde standaarden, certificeringen en tests 
helpen de security-omgeving voor cloudcomputing verbeteren, 
maar niet alle landen erkennen dit soort best practices om te vol-
doen aan lokale standaarden. 

- De weinige landen die lokalisatiebeleid hebben omarmd, 
betalen hiervoor een hoge prijs. Eisen voor datalokalisatie zijn 
een drempel voor cloudcomputing, met negatieve financiële ge-
volgen voor lokale markten. 

- Meer nadruk op IT-readiness en de implementatie van 
breedband is nodig. Om te kunnen profiteren van cloudcom-
puting voor groei, hebben organisaties toegang nodig tot een 
krachtig netwerk. Hoewel bijna alle landen blijven werken aan 
het verbeteren van breedbandtoegang, blijft het succes van deze 
inspanning zeer inconsistent. 

“Ons doel is  
planning voor  

iedereen.”
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M
irka profileert zich als een spe-
cialist in schuren en polijsten. 
Het grootste deel van zijn 
omzet haalt de Finse fabrikant 
uit schuurpapier, maar steeds 

meer horen daarbij ook machines, accessoi-
res en polijstproducten. Met de introduc-
tie van een systeem om stofvrij te kunnen 
schuren wil het zich in de markt zetten als 
de meest vernieuwende fabrikant. Dat stof-
vrij schuren kan op basis van een geheel van 
specifieke schuurmiddelen en schuurappa-
raten met een ingebouwde stofzuiger. Zeker 
in professionele omgevingen waar arbeiders 
de hele dag door schuren, moet dat een 
groot voordeel opleveren omdat dan geen 
maskers of stofverwerking meer nodig zijn. 
Zo is de automobielsector, inclusief die van 
de carrosserieateliers, een grote klant van 
Mirka.

“Toen het outsourcingcontract voor het 
magazijn in België afliep aan het eind van 
2017, hebben we de strategische beslissing 
genomen om die operaties weer in huis te 

nemen. Omdat de productie van schuur-
banden er al aanwezig was, konden we met 
die beslissing niet alleen een financieel 
maar ook een operationeel voordeel beha-
len. Gezien de snelle groei van de volumes 
tijdens de voorbije jaren, geeft deze beslis-

sing ons nieuwe perspectieven om onze 
operationele en logistieke processen uit te 
breiden,” schreef Stefan Sjöberg, CEO van 
Mirka in het persbericht naar aanleiding van 
de officiële opening van de Belgische Mir-
ka-vestiging.  

Mirka huurt nu 14.000 vierkante meter magazijn in Opglabbeek van vastgoedbedrijf Intervest.

Insourcen om meer 
service te leveren
Mirka neemt DHL-magazijn over

De Finse fabrikant van schuurpapier Mirka neemt het beheer van het magazijn in Opglabbeek weer in eigen 
handen nadat het jarenlang vertrouwd had op de diensten van DHL. Die beslissing viel niet alleen omwille van 
de systematische groei van de logistieke activiteiten, maar ook met het oog op een aangepaste strategie die 
focust op het onderhoud van de schuurmachines. 
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Productie van schuurbanden
Opglabbeek is heel bescheiden opgestart in 
2011 en kende toen dagelijks 1200 orderlij-
nen. Intussen is dat aantal opgelopen tot meer 
dan 5000 orderlijnen per dag. Dat komt onder 
andere door een continue tendens naar meer 
centralisering van de Europese magazijnen. Zo 
zijn de voorraden uit zowel het Italiaanse als 
het Spaanse distributiecentrum intussen naar 
Opglabbeek overgebracht. Mirka huurt nu 
14.000 vierkante meter magazijn in Opglab-
beek van vastgoedbedrijf Intervest. De opper-
vlakte van het gebouw was van bij de start op 
een toekomstige groei voorzien. En die groei 
heeft zich ook gerealiseerd: Mirka wordt jaar-
lijks tien procent groter.

In het magazijn heeft het Finse bedrijf al snel 
de productie van schuurbanden geïntegreerd. 
Richard Tattum, site manager van het Europees 
distributiecentrum in Opglabbeek: “Het gaat om 
de schuurbanden voor grote houtbewerkings-
machines. Die banden maakt Mirka op maat 

van de klant. Van grote rollen schuurpapier 
snijden we de juiste breedte en maken we de 
uiteinden zodanig aan elkaar vast dat er één 
gesloten band ontstaat. Om de naad effen te 
maken, worden de uiteinden lichtjes gefreesd. 
Wanneer we dergelijke schuurbanden met 
een aantal tegelijk in een doos verpakken voor 
de verzending, moeten we toch vaststellen 
dat we vooral lucht vervoeren. Het komt er 
dus op aan om hiermee zo weinig mogelijk 
kilometers te rijden.  Daarom werd beslist om 
de productie van Finland en Spanje naar Bel-
gië over te brengen. Intussen hebben we drie 
productielijnen voor die banden in Opglab-
beek.”

Onderhoud van machines
Voor de professionele markten levert Mirka 
ook een portfolio van grote tot zeer kleine 
schuurmachines, aangepast aan de specifieke 
noden. Het onderhoud van die machines 
gebeurt nu nog door onderaannemers, maar 
Mirka wil dat zelf in handen nemen. Ook daar-
voor is een locatie dicht bij de klant voordelig. 
Het magazijn van Opglabbeek blijkt zeer goed 
gelegen om snel te kunnen inspelen op de 
vragen van de klanten, die over het hele Euro-
pese grondgebied verspreid zitten. Het distri-
butiecentrum in Opglabbeek verandert daar-
mee in feite van functie. Het blijft natuurlijk 
een opslagplaats voor schuurpapier en acces-
soires, maar het wordt ook een atelier voor het 
onderhoud van de schuurmachines. 

De nieuwe activiteiten voor het servicecen-
trum zullen op een mezzaninevloer terechtko-
men. De herstelling van toestellen zal ook een 
eigen specifieke voorraad met wisselstukken 
vereisen. Die komt daar vlakbij te liggen.
R. Tattum: “Wij zien onze toekomst veel meer 
in het leveren van producten op maat en 
een extra service op de toestellen. Hoe je het 
draait of keert: dat is niet de specialiteit van 
een puur logistieke dienstverlener als DHL. 
Dat willen we dus zelf in handen nemen en 
daarom hebben we beslist de hele operatie 
in Opglabbeek in de structuur van Mirka te 
integreren. Om die reden zijn alle medewer-
kers ook overgekomen. Zij waren vroeger 

bij DHL in dienst, maar zijn overgestapt naar 
Mirka onder cao 32bis, waardoor ze al hun 
bestaande arbeidsvoorwaarden behouden.”

De kennis van de medewerkers in het maga-
zijn, in de schuurbandproductie en in het 
management van de vestiging van Opglab-
beek is de belangrijkste doelstelling van de 
overname. “Dat heeft de top van het bedrijf 
ook duidelijk gemaakt”, vertelt Richard Tat-
tum. “Bij de nieuwe opening waren drie leden 
van de raad van bestuur uit Finland aanwezig. 
Zij hebben de mensen in het Nederlands toe-
gesproken. Bovendien werd er een speciale 
editie van het bedrijfsblad aan Opglabbeek 
gewijd. Ook dat tijdschrift is volledig naar het 
Nederlands vertaald. De bedrijfstop wilde 
op die manier zijn waardering laten voelen 
voor de Belgische operatie en voor de nieuwe 
medewerkers.”

Mikken op groei
De plannen om een eigen dienstverlening 
voor het onderhoud van de machines op te 
starten, vormden een belangrijke factor in 
de overname van het aanwezige personeel. 
Toch was die beslissing niet vanzelfsprekend. 
De magazijnmedewerkers werkten bij DHL 

“Met een cijfer van 99,93 procent voor accuraat-
heid van leveringen doorstaan we de vergelijking 
met heel wat andere bedrijven glansrijk”, zegt 
Richard Tattum. 
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niet alleen voor Mirka, maar ook voor andere 
klanten. Het volume aan werk in de beginfase 
van het eigen Mirka EDC ligt iets lager dan wat 
die mensen voor meerdere klanten tegelijk 
presteerden. “Maar de top van het bedrijf ziet 
dat echt als een investering in de toekomst”, 
weet Richard Tattum. “Mirka gaat uit van een 
verderzetting van de groei én van bijkomende 
activiteiten op het vlak van onderhoud van 
machines. Daarbij kunnen we nu vertrekken 
van de aanwezige kennis van de producten 
van Mirka bij de huidige 73 personeelsleden. 
We vragen nu aan een vijftal onder hen met 
een meer technische achtergrond om een vol-
gende stap in hun carrière te zetten en zich 
kandidaat te stellen voor die nieuwe jobs in de 
onderhoudsafdeling. Voor een aantal voorzien 
we een opleiding in de vestiging in Finland. 
Tegen het eind van het jaar moet de service-
afdeling actief zijn. Al zal die allicht langzaam 
opstarten met één type toestel voor klanten 
van één land, om daarna stap voor te stap uit 
te breiden.” 

Bedoeling is bij binnenkomende toestellen 
snel te achterhalen wat er precies scheelt en 
voor zover mogelijk ook de oorzaak van het 
defect op te sporen. Daarbij is het belangrijk 
dat strikte werkschema’s worden gevolgd. 
Daarnaast voorziet Mirka een app voor de 
gebruikers. Wanneer zij een toestel willen 
laten onderhouden of herstellen, kunnen ze 
daar heel wat informatie ingeven die ook weer 
zal helpen bij de herstelling.

Logistiek voor zusterbedrijven
Die investering in extra mensen moet ook 
andere opties openhouden. Mirka maakt 
namelijk deel uit van de KWH-groep waarin 
ook nog andere bedrijven met internationale 
activiteiten zitten. Die zusterbedrijven zouden 
bijvoorbeeld een deel van hun logistieke werk 
in het EDC van Opglabbeek kunnen onder-
brengen. Mirka zelf heeft ook projecten lopen 
in de VS en in China. Ook die hebben in de toe-
komst misschien nood aan ondersteuning.
R. Tattum: “Net als vele andere bedrijven ver-
wachten we op korte termijn dat onze klan-
ten steeds meer kleinere bestellingen zullen 

plaatsen die ze snel willen ontvangen. Dat 
past in de trend van e-commerce. Wij mikken 
op die snelheid, maar ook op de kwaliteit van 
de leveringen. We houden dat nauwlettend in 
het oog en die KPI ligt nu al op een record-
hoogte. Met een cijfer voor accuraatheid van 
99,93 procent doorstaan we de vergelijking 
met heel wat andere bedrijven glansrijk.” 

Toch blijft de snelheid de doorslaggevende 
factor. Mirka levert elke kleine bestelling de 
volgende dag. Dat kan bijna in heel Europa, 
ook in landen als Zweden en Noorwegen, 
die dus niet vanuit Finland worden bediend. 
De vestiging in Finland voorziet enkel leve-
ringen naar het eigen land én de Baltische 
staten (Estland, Letland en Litouwen). 
R. Tattum: “Voor die bestellingen binnen 
Europa rekenen we op de dienst van UPS. 
Wij kunnen een bestelling zeer snel klaar-
maken. Het is dan de capaciteit van dat 
netwerk die bepaalt hoe snel we onze klan-
ten kunnen bedienen. Naarmate wij steeds 
meer landen in Europa op één dag kunnen 
bereiken, zullen wij bekijken of we lokale 
magazijnen kunnen sluiten en overbrengen 
naar onze centrale voorraad in Opglabbeek. 
We zijn er wel degelijk van overtuigd dat de 
meest efficiënte logistieke oplossing bestaat 
uit één EDC waarin alle SKU’s van het bedrijf 

zijn ondergebracht. Op die manier vermin-
deren we de kosten van verspreide maga-
zijnen en reduceren we de kans op verou-
dering van de voorraad. Dat neemt niet weg 
dat er ook goede redenen kunnen zijn voor 
een lokaal magazijn. Denk maar aan pro-
ducten die alleen voor een specifieke markt 
worden gemaakt, bijvoorbeeld toestellen 
met een Britse stekker.” 

Daarbij ziet Mirka dat de koerierdienst snel 
blijft ontwikkelen, met bijvoorbeeld nog 
recent de opening van het nieuw depot 
in het nabijgelegen Lummen en eerder 
de start van de dagelijkse dienstverlening 
naar heel Spanje. Die leveringen per koerier 
heeft Mirka volledig geïntegreerd in zijn 
interne procedures. De UPS-labels komen 
rechtstreeks uit het eigen informaticasys-
teem. De meeste leveringen verlopen via 
het expresnetwerk, maar dan nog blijven er 
belangrijke klanten die grote bestellingen 
plaatsen. De gemengde pallets met schuur-
middelen en onderdelen zijn gewoonlijk 
minder dringend en vertrekken per groe-
pagetransport met DHL Freight met een 
hub zeer dichtbij in Opglabbeek. Die leve-
ringen kunnen wel enkele dagen onderweg 
zijn. 
PO

Van grote rollen schuurpapier snijdt Mirka de juiste breedte en maakt de uiteinden zodanig aan elkaar 
vast dat er één gesloten band ontstaat.
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D
HL Express maakt deel uit van de 
Deutsche Post DHL Group. Wereld-
wijd biedt het bedrijf logistieke 
oplossingen in 220 landen en 
regio’s en kan het daarbij rekenen 

op honderdduizend medewerkers. In België 
is DHL Express sinds 1978 actief. Het bedrijf 
opende een eerste distributiecentrum op 
Brussels Airport in 1985. De service aan klan-
ten verloopt in ons land echter niet alleen via 
de luchthaven. Er zijn ook acht servicecenters 
en tweehonderdvijftig servicepunten. DHL 
Express telt in België 1.200 medewerkers.

Expansieve e-commerce
Tot de kernactiviteiten van DHL Express 
behoren de zogenaamde TDI-leveringen 
(Time-Definite International). Het gaat om 
deur-tot-deurleveringen over de hele wereld, 
met een vooraf gedefinieerd tijdstip. Wereld-
wijd ziet DHL dat de top honderd van bedrijfs-
klanten in dat segment snel groeit. Vier jaar 
geleden bedroeg de groei bij de top honderd 

maar twee tot drie procent, vandaag is dat al 
negen à tien procent. De verdrievoudiging 
van die groei blijft de vraag naar expressdien-
sten ook in de nabije toekomst alleen maar sti-
muleren.

De sterke toename heeft alles te maken met 
de doorbraak in de markt van de e-commerce. 
Het voorbije jaar zag DHL in dat segment 
een groei met twintig procent. Hier liggen 
ook kansen voor het Belgische bedrijfsleven. 
Kleine en middelgrote Belgische onderne-
mingen zijn in staat hun klantenkring uit te 
breiden door via e-commerce hun produc-
ten wereldwijd aan te bieden. Ken Allen, de 
CEO van DHL Express, stelt in dat verband dat 
er behoefte ontstaat aan een elektronische 
World Trade Organization (e-WTO). Hij verwijst 
daarbij naar Jack Ma van Alibaba. Die gaf eer-
der al aan dat er nood is aan wereldwijde han-
delsverdragen, net omdat het internet geen 
landsgrenzen kent. De totstandkoming van 
een e-WTO is nodig om de expansieve groei in 

e-commerce te ondersteunen en de mondiale 
handel te stimuleren.

Nieuwe hub in het logistieke hart 
van Europa
Met de nieuwe hub versterkt DHL Express 
zijn positie in België. “Onze regionale hub in 
Brussel is in volume groter dan wat we hier 
tien jaar geleden hadden, toen Brussel nog 
onze Europese hub was”, zegt Ken Allen. De 
Europese hub verhuisde in 2008 naar het 
Duitse Leipzig omdat DHL op Brussels Airport 
te weinig mogelijkheden zag om te groeien. 
De verhuizing naar Leipzig was bovendien 
een reactie op de strenge regelgeving voor 
nachtvluchten. Het koeriersbedrijf investeerde 
in Leipzig in een verarmde regio en ontving 
daardoor subsidies van Europa. 

“Het vertrek uit Brussel was destijds een zware 
klap voor DHL in België”, beaamt vakbonds-
man Paul Buekenhout van ACV-Transcom. “We 
vreesden lange tijd dat DHL Express hier niet 

Investering van 114 miljoen euro  
voor nieuw distributiecentrum
DHL Express verankert logistiek platform op Brusselse luchthaven

Eind februari nam DHL Express op Brussels Airport officieel zijn nieuwe distributiecentrum in gebruik. De hub 
op de luchthaven is de op twee na grootste van DHL in Europa. Wereldwijd staat het dc in de top vijf. Met de 
nieuwe hub komt DHL tegemoet aan de vraag naar meer capaciteit in het wereldwijde netwerk. Het dc zorgt 
ook voor vlottere transportverbindingen met het centrum van België en de rest van Europa. DHL beschikt op 
de luchthaven over een sorteercentrum van 31.500 vierkante meter en verviervoudigt er zijn capaciteit tot 
42.000 pakketten per uur.
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Investering van 114 miljoen euro  
voor nieuw distributiecentrum
DHL Express verankert logistiek platform op Brusselse luchthaven

meer zou investeren.” Omdat het bedrijf een 
aanhoudende groei kende, stapte het uitein-
delijk af van het idee om heel Europa vanuit 
één enkele hub – in Leipzig – te bedienen. 
Sindsdien heeft DHL Express in Europa ver-
scheidene distributiecentra uitgebouwd.

De nieuwe hub op Brussels Airport is tege-
lijk een internationale en een transitiehub. 
De internationale functie beantwoordt de 
behoefte aan meer capaciteit in het Euro-
pese distributienetwerk. De hub ondersteunt 
tegelijk de groei van e-commerce in België en 
helpt kleine en middelgrote ondernemingen 
met de afhandeling van exportverzendin-
gen. Vanuit Brussel verstuurt DHL niet alleen 
pakketten naar heel Europa, maar ook recht-
streeks naar de Verenigde Staten, het Mid-
den-Oosten en Afrika. De transitiefunctie van 
het nieuwe distributiecentrum zorgt ervoor 
dat vijftig tot zestig procent van de pakket-
ten via België hun eindbestemming bereiken. 
Daardoor vormt de hub een belangrijke scha-
kel in het Europese en wereldwijde netwerk 
van DHL Express.

Voordelen voor Belgische klanten
Met de ultramoderne hub in Brussel is een 
investering van 114 miljoen euro gemoeid. Het 
belang ervan voor de regio en de luchthaven 
is moeilijk te onderschatten. Het verklaart de 
aanwezigheid van heel wat prominenten bij 
de officiële inhuldiging eind februari, waaron-

der federaal minister van mobiliteit Francois 
Bellot, zijn Vlaamse collega Ben Weyts, 
en Arnaud Feist, de CEO van Brussels Air-
port. Voor DHL gaat het om de grootste 
investering in Brussel sinds het bedrijf 
zich veertig jaar geleden op de luchtha-
ven vestigde. In 1985 opende DHL een hub 
aan de kant van de passagiersterminal van 
de luchthaven. Die site verwerkte 12.000 
pakketten per uur en draaide daarmee 
op maximale capaciteit. De nieuwe hub 
bevindt zich op de zone voor luchtvracht 
van de luchthaven.

Het distributiecentrum bezorgt DHL Express 
meer capaciteit in België, met optimale ver-
bindingen naar het hele land en naar de rest 
van Europa. Het laat DHL Express toe om laat 
op de dag pakketten op te halen bij klanten 
in België, Nederland en Luxemburg en die 
de volgende ochtend af te leveren. Daarmee 
biedt DHL Express zijn klanten een belangrijk 
competitief voordeel. “De nieuwe hub biedt 
ons de mogelijkheid om onze klanten een 
betere service te bieden”, aldus Danny Van 
Himste, managing director bij DHL Express 
Benelux. “We helpen België nog beter te ver-

De nieuwe hub op Brussels Airport is tegelijk een internationale en een transitiehub. De internationale 
functie beantwoordt de behoefte aan meer capaciteit in het Europese distributienetwerk. De hub onder-
steunt tegelijk de groei van e-commerce in België en helpt kleine en middelgrote ondernemingen met de 
afhandeling van exportverzendingen.
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binden met Europa en de wereld. Zo spelen 
we volop in op de noden van onze klanten: 
bedrijven in alle maten en uit alle industriële 
sectoren in de Belgische markt. Door de extra 
capaciteit, snelheid en flexibiliteit die de hub 
ons biedt, vormen nationale grenzen geen 
belemmering meer voor onze klanten.”

De nieuwste technologie
Belgische klanten genieten volop mee van 
de moderne technologie die DHL Express in 
Brussel gebruikt. Die technologie zorgt onder 
meer voor minimale beschadiging aan pak-
ketten en de hoogste veiligheidsstandaarden 
in de markt. De nieuwe hub heeft een opper-
vlakte van 90.300m². Ze bevat een sorteercen-
trum van 31.500m² en ongeveer 5.000m² kan-
toorruimte. DHL Express beschikt er over 250 
transportvoertuigen en verwerkt op Brussels 
Airport dagelijks 42 binnenkomende en uit-
gaande vluchten. 

De capaciteit van de hub is bijna verviervou-
digd tot 42.000 pakketten per uur. Daarbij is 
een sleutelrol weggelegd voor nieuwe logis-
tieke technologie, waaronder automatische 

sorteersystemen voor kleine en grote pakket-
ten. De systemen zijn sneller dan voorheen, 
bieden meer flexibiliteit en maken minder fou-
ten. Daardoor is de doorlooptijd van verzen-
dingen drastisch verminderd in vergelijking 
met wat haalbaar was in de oude hub. Van 
‘offload’ naar ‘reload’ neemt nu nog maar vijf 
minuten in beslag. 

Verder is ook de flexibiliteit gestegen. Toen een 
sneeuwstorm in Parijs daar de luchthaven lam 
legde, kon DHL er tijdelijk niet in- of uitvliegen. 
Dankzij de nieuwe, geautomatiseerde syste-
men in Brussel kon DHL de routes veranderen, 
Parijs omzeilen en de meeste verzendingen 
toch op tijd bij de klanten bezorgen. Tot slot is 
ook de beveiliging van de hub in Brussel van 
hoog niveau. Het transport van de luchtzijde 
naar de landzijde verloopt volledig automa-
tisch. Er zijn 26 geautomatiseerde luchtsluizen 
(airlocks) die containers in minder dan één 
minuut transporteren. Dat levert een capaciteit 
van ruim 1.500 containers per uur op. Daarbij 
screent DHL op explosieven met negen syste-
men op basis van Real-Time Tomography (RTT). 
Ze controleren 2.500 pakketten per uur.

Extra jobs 
In de nieuwe hub is werk voor 1.200 mensen. In 
2014 gaf DHL Express aan dat het nieuwe 
dc in Brussel tegen 2020 tweehonderd 
directe en tweehonderd indirecte nieuwe 
banen zou opleveren. Dat aantal werd 
vorig jaar al behaald en de verwachting is 
dat de verdere groei van het bedrijf nog 
extra arbeidsplaatsen zal opleveren. In 
nauwe samenwerking met Brussels Air-
port wil DHL extra mensen opleiden voor 
jobs op de luchthaven. In de nieuwe hub 
heeft DHL daarbij bijzondere aandacht 
voor de werkomstandigheden op het vlak 
van ergonomie en veiligheid. Zo voldoet 
de hub aan de TAPA ‘A’ veiligheidsstan-
daarden. “We besteden veel aandacht 
aan de veiligheid en arbeidsomstandig-
heden van onze medewerkers”, besluit 
Koen Gouweloose, VP Brussels Hub bij 
DHL Express. “Dat is belangrijk, want het 
zijn uiteindelijk de medewerkers die er 
op hun beurt voor zorgen dat de klanten 
de service krijgen die ze van DHL Express 
verwachten.”
DT

De capaciteit van de hub is bijna verviervoudigd tot 42.000 pakketten per uur. Daarbij is een sleutelrol 
weggelegd voor nieuwe logistieke technologie, waaronder automatische sorteersystemen voor kleine en 
grote pakketten.



OPLOSSINGEN – LOGINDEX

MANAGEMENT CONSULTANTS

PwC
Sluisweg 1
9000 Gent
België 
www.pwc.be
Tel: +32 9 268 80 64

Logflow 
Heidelbergstraat 18A/003
8210 Loppem
België
www.logflow.be
Tel: +32 478 29 97 89

Möbius
Kortrijksesteenweg 152
9830 Sint-Martens-Latem
België 
www.mobius.eu
Tel: +32 9 280 74 20

Groenewout
Claudius Prinsenlaan 132a
Gebouw B, 4818 CP BREDA
The Netherlands
www.groenewout.com
Tel: +31 76 533 04 40

Quyntess
Stephensonweg 11
4207 HA Gorinchem
Nederland 
www.quyntess.com
Tel: +31 18 361 06 14

Phidan
Brusselsesteenweg 297
3020 Herent
België 
www.phidan.be
Tel: +32 16 48 11 11

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

Christiaens
Passendalestraat 199
8980 Passendale
België 
www.christiaens.net/nl
Tel: +32 51 78 83 83

Microsoft
Da Vincilaan 3
1935 Zaventem
België 
www.microsoft.be/dynamics
Tel: +32 2 704 34 34

Avanade
Guldensporenpark 76
9820 Merelbeke
België 
www.avanade.com
Tel: +32 9 272 91 00

IFS Benelux
Flight Forum 3450
5657 EW Eindhoven
Nederland 
www.ifsworld.com
Tel: +31 40 2 92 32 92

Fujitsu Glovia
Fellenoord 350
5611 ZJ Eindhoven
Nederland 
www.glovia.be
Tel: +32 476 97 08 73

Ordina Belgium
Blarenberglaan 3B
2800 Mechelen
België
www.ordina.be
Tel: +32 15 29 58 58

SAP
Olympiadenlaan 2
1140 Brussel
België 
www.sap.com/belux
Tel: +32 2 674 65 11 

BUSINESS ANALYTICS

SAS
Hertenbergstraat 6
3080 Tervuren
België 
www.sas.com
Tel: +32 2 766 07 00

Credon
Industrieweg 116
3980 Tessenderlo
België 
www.credon.be
Tel: +32 13 35 37 10

Ordina Belgium
Blarenberglaan 3B
2800 Mechelen
België
www.ordina.be
Tel: +32 15 29 58 58

SAP
Olympiadenlaan 2
1140 Brussel
België 
www.sap.com/belux
Tel: +32 2 674 65 11 

FORECASTING
PLANNING
INVENTORY MANAGEMENT

LIMIS
Capitool 41                 
7521 PL Enschede
Nederland
www.Limis.nl
Tel: 31 53 740 07 50

Ordina Belgium
Blarenberglaan 3B
2800 Mechelen
België
www.ordina.be
Tel: +32 15 29 58 58

Optimact
Excelsiorlaan 11
1930 Zaventem
België 
www.optiomact.be
Tel: +32 476 91 30 99

Slimstock
Schaliënhoevedreef 20 T
2800 Mechelen
België 
www.slimstock.com
Tel: +32 472 17 56 18

http://www.valuechain.be/nl/logindex
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WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS

Manhattan Associates Europe
Buizerdlaan 2
3435 SB Nieuwegein
Nederland 
www.manh.eu
Tel: 0031 302 143 049

Centric Belgium
Siemenslaan 12
8020 Oostkamp
België 
www.centric.eu
Tel: + 32 50 83 33 33

Generix Group Benelux
Fraterstraat 129A
9820 Merelbeke
België 
www.generixgroup.nl
Tel: +32 9 281 23 98

Consafe Logistics
Stadionstraat 34
4815 NG Breda
Nederland 
www.consafelogistics.nl
Tel: +31 639 010 409

C&W Logistics
Torkonjestraat 21D
8510 Marke
België 
www.cwlogistics.be
Tel: +32 479 83 38 97

Intris
Wapenstilstandlaan 47
2600 Berchem
België 
www.intris.be
Tel: +32 3 326 50 75

Vanas Engineering
Zwaluwbeek 3
9120 Melsele
België 
http://www.vanasengineering.be
Tel: +32 3 568 33 00

SAP
Olympiadenlaan 2
1140 Brussel
België 
www.sap.com/belux
Tel: +32 2 674 65 11 

TRANSPORT GERELATEERDE SOFTWARE

Intris
Wapenstilstandlaan 47
2600 Berchem
België 
www.intris.be
Tel: +32 3 326 50 75

Phidan
Brusselsesteenweg 297
3020 Herent
België 
www.phidan.be
Tel: +32 16 48 11 11

Descartes Systems Group
Duwijckstraat 17
2500 Lier
België 
www.decartes.com/nl
Tel: +32 3 800 06 00

WAREHOUSE EQUIPMENT

Bito
Boomsesteenweg 97
2630 Aartselaar
België 
www.bito.be
Tel: +32 3 870 99 00

Knapp
Amelia Earhartlaan 17
9051 Sint-Denijs-Westrem
België 
www.knapp.com
Tel: +32 496 27 60 63 

Witron
Keizersveld 47C
5803 AM Venray
Nederland 
www.witron.nl
Tel: +31 478 55 18 55

Vanas Engineering
Zwaluwbeek 3
9120 Melsele
België 
http://www.vanasengineering.be
Tel: +32( 3 568 33 00

Inther Logistics Engineering
De Amfoor 15
5807 GW Venray
Nederland 
www.inther.nl 
Tel: +31 478 50 25 75

B-Close
Haachtsesteenweg 1459
1130 Haren (Brussel)
België 
www.b-close.be
Tel: +32 2 244 47 51

Easy Systems
Noordervaart 33
2200 Herentals
België 
www.easy-systems.be
 Tel: +32 14 72 93 84

http://www.valuechain.be/nl/logindex
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PICS Belgium vzw | Spuibeekweg 16G | 3140 Keerbergen | T +32 (0)494/10 28 83

More information? www.picsbelgium.be

CPIM - Certi� ed in Production and 
Inventory Management

NEW  only 2 exams required to earn the CPIM credential

• Part 1 In depth training (7 sessions) – start May 4
Basics of supply chain management – BSCM

• Part 2 In depth training (13 sessions) – start September 17
Strategic Management of Resources – SMR
Master Planning of Resources – MPR
Detailed Scheduling and Planning – DSP
Execution and Control of Operations – ECO

PICS Belgium trainings
Hands-on Supply Chain Management: 
5 days – start May 16

Warehouse Physics: 2 days – start May 29

Seminars
Data-driven Logistics: – May 3

Logistics in Healthcare:  – May 15

Earn the globally recognized certi� cation 

for experts in supply chain operations!

PICS Belgium is recognized by the Flemish government 
as a certi� ed training center. This means you can save up 
to 40% by using “KMO Portefeuille“.

adv_PICScorner_april_2018.indd   1 14/03/18   11:32

http://www.picsbelgium.be/
http://www.picsbelgium.be/


Praktisch

Waar: Kasteel Den Brandt, Antwerpen 

Deelnametarief:

• Value Chain abonnees: € 1995

• Niet - abonnees: € 2195 (*)

(*) Neem dus nu een abonnement op het Value Chain  

informatiepakket en kom voordeliger naar deze opleiding! 

Kmo-portefuille:

Bent u werknemer, zelfstandige of vennoot van een Vlaamse KMO? 

Dan kunt u met de kmo-portefeuille tot 40% op het inschrijvingsgeld 

recupereren. Meer info op kmo-portefeuille.be  

In samenwerking met PICS Belgium & E-fulfilment Academy,  

a UC Group Concept

17 APRIL 2018 START
E-FULFILMENT ACADEMY

MEER INFO

WWW.VALUECHAIN.BE     -     INFO@VALUECHAIN.BE     -     +32 (50) 40 80 80

CURSUSPROGRAMMA VOOR DE PROFESSIONAL DIE NIETS WIL MISSEN IN E-COMMERCE EN LOGISTIEK!

In het cursusprogramma van deze e-fulfilment opleiding ga je gede-
tailleerd in op de verschillende e-fulfilment processen en hun samen-
hang. Zowel theorie als praktijk (in cases en voorbeelden) komen uit-
gebreid aan bod. 

Waarom onze E-fulfilment opleiding?
“E-fulfilment” is de overkoepelende benaming van alle processen, die 
ervoor zorgen dat internetorders operationeel worden afgehandeld.

E-business wordt in bedrijfsleven en retail steeds belangrijker. 
Na de sterke groei in de afgelopen 15 jaren wordt ook in 
de komende jaren een groei verwacht van 15-20% per jaar.  

Deze sterke groei zorgt ervoor dat de E-fulfilment industrie  
steeds belangrijker wordt. De behoefte aan goed opgeleide  
professionals neemt toe.

Value Chain en UC Group slaan daarom de handen in elkaar 
en organiseren een opleiding voor iedereen die actief is op het 
grensvlak van logistiek en e-commerce: Professionals op het 
gebied van logistiek, IT, sales, customer service, business deve-
lopment, verpakking, mechanisatie en marketing.

In de E-fulfilment Academy werken we met top-docenten in de 
snel veranderende wereld van logistiek en e-commerce.

Programma 

• 17/04/18: E-business, e-fulfilment en customer journey
 Nando van Essen, Partner UC logistics & fulfilment

• 08/05/18: Ordermanagement in e-commerce
 Hessel Visser, Consultant/ Docent aan VU, Nyenrode, NCOI, NHTV en  
 European Master in Logistics/ Bestuurslid Vereniging Logistiek  
 Management/Auteur bestseller “Werken met logistiek”

• 22/05/18: E-fulfilment internationaal 
 Ken Zschocke, Docent Logistiek en Supply Chain Management  
 aan de Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek Venlo & Nando  
 van Essen

• 29/05/18: Last mile 
 Prof. Walther Ploos van Amstel

• 05/06/18: E-warehousing 
 Paul Haagh, e-warehousing expert

• 12/06/18: Retourlogistiek voor e-commerce 
 Stef de Bont, Oprichter en CEO van 12Return, expert in retourlogistiek

http://kmo-portefeuille.be/
http://www.valuechain.be/
mailto:INFO@valuechain.be
tel:+32 (50) 40 80 80
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