
 

 

Persbericht 

Breda, 20 juni 2013 

 

Herinrichting DC stelt Stryker in staat operatie uit te breiden 

Stryker heeft zijn centrale distributiecentrum voor medische hulpmiddelen 

en apparaten in Venlo voor een groot deel opnieuw ingericht. De 

herinrichting was noodzakelijk door de overname van de neurovasculaire 

producten van Boston Scientific, waardoor de voorraad met twintig procent 

zou groeien en het aantal activiteiten flink zou toenemen. Met de hulp van 

Groenewout is Stryker erin geslaagd onderdak te bieden aan de nieuwe 

productgroep zonder het dc te hoeven uitbreiden. 

 

Vanuit het DC in Venlo levert Stryker een groot aantal producten, van bedden tot 

camerasystemen en van boor- en zaagapparatuur tot implantaten, aan ziekenhuizen 

in Duitsland, Oostenrijk en de Benelux. Daarnaast fungeert het DC als Europees 

distributiecentrum voor kapitaalgoederen. 

Met de overname van de neurovasculaire divisie van Boston Scientific kwam daar 

twee jaar geleden een derde functie bij: de distributie van deze producten naar 

klanten in de hele wereld. “Met de nieuwe producten zou het aantal stock keeping 

units (SKU’s) met 1500 stuks aangroeien tot 24.000 in totaal. Dat lijkt een beperkte 

groei, maar deze neurovasculaire producten nemen wel twintig procent van de 

voorraad voor hun rekening”, vertelt Niek Dudink, directeur van het centrale DC in 

Venlo.  

Daarnaast zorgde deze nieuwe productgroep voor een flinke toename van VAL-

activiteiten (value added logistics) en van exportzendingen. “We waren gewend om 

kleine zendingen aan ziekenhuizen uit te leveren, maar nu spraken we opeens over 

full truck loads”, aldus Dudink. 

 

Herinrichting van DC 

Stryker schakelde Groenewout in voor de herinrichting van het DC. Dit adviesbureau 

was verantwoordelijk voor het totale concept en de realisatie daarvan. En inclusief de 

beschrijving van de nieuwe processen, het maken van voorstellen voor de nieuwe 

inrichting en het bieden van ondersteuning bij de investering in nieuwe hulpmiddelen 

en systemen, de aanvraag van de bouwvergunning en de uitvoering van het project. 

“Een half jaar daarvoor had Groenewout al eens een onderzoek gedaan naar de 

efficiëntie in het DC. Een groot aantal ideeën die ze toen al hebben gepresenteerd, 

zijn tijdens dit project gerealiseerd”, vertelt Dudink. 

Het resultaat is een DC dat op veel punten is aangepast. De handling van producten in 

de inbound en outbound area is flink verbeterd, de inpakstraat is aangepast en er is 

extra ruimte voor de VAL-activiteiten gecreëerd. De opslagcapaciteit is uitgebreid door 

nieuwe palletstellingen bij te bouwen en extra legbordstellingen te monteren op de 

vergrote entresolvloer. De conveyor die er al lag, is aangepast zodat de pakketten die 

vanaf de inpakstraat komen nu automatisch per vervoerder worden uitgesorteerd. 

“Met de kennis en ervaring van Groenewout is Stryker erin geslaagd de nieuwe 

productgroep te integreren zonder het DC te hoeven uitbreiden. Alleen de bestaande 

entresolvloer hebben we met nog eens 800 vierkante meter uitgebreid”, vertelt 

Dudink. 
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Erg krappe planning 

De herinrichting van het DC is uitgevoerd terwijl de lopende operatie gewoon 

doorging. “Het project kende een erg krappe planning, maar de einddatum hebben we 

gehaald. De logistieke prestaties van de lopende activiteiten hebben daaronder niet 

geleden”, vertelt Dudink. 

Het hele project heeft ervoor gezorgd dat niet alleen de nieuwe productgroep is 

geïntegreerd, maar dat de hele operatie is verbeterd. “Op vele punten werken we nu 

stukken efficiënter dan voorheen. Daarnaast is de kwaliteit van de operatie nu beter 

geborgd. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch sorteren, wat de kans op fouten flink 

verkleint.” 

Dudink heeft de samenwerking met Groenewout als erg prettig ervaren. “Ze zijn 

eerlijk en nemen geen blad voor de mond als ze zaken willen aankaarten. Die 

directheid ligt ons wel. Bovendien is Groenewout een betrouwbare partner gebleken. 

Als ze verantwoordelijkheid krijgen, nemen ze die ook en zorgen ze voor een 

succesvolle afloop. Als we nog weer eens hulp nodig hebben, zal Groenewout zeker op 

het lijstje staan van partners die we kunnen bellen.” 

 

 

Meer over Stryker 

Stryker is one of the world’s leading medical technology companies and is dedicated 

to helping healthcare professionals perform their jobs more efficiently while enhancing 

patient care. The Company offers a diverse array of innovative medical technologies, 

including reconstructive, medical and surgical, and neurotechnology and spine 

products to help people lead more active and more satisfying lives. www.stryker.com 

 

Meer over Groenewout 

Groenewout is al meer dan 40 jaar actief in de markt als adviesbureau op het gebied 

van ontwerp en realisatie van logistieke operaties en volledig geïntegreerde supply 

chain concepten. Groenewout begeleidt bedrijven om kostenreducties en/of customer 

service verbeteringen te realiseren via professioneel advies en implementatie support 

op het gebied van logistiek en supply chain. Kijk voor meer informatie op 

www.groenewout.com 

 

Noot voor de redactie 

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Isabel Schouten-van 

Dilst, schouten@groenewout.com of telefoonnummer 076 533 04 40 
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