
     3 0      3 1
ONLINE RETAILER  I     31

argumenten het beoogde mechanisatie-
project ook intern ‘verkopen’.” 

CHECK JE WMS
Een andere tip die Joke meegeeft is dat het 
WMS systeem en het mechanisatieproces 
goed op elkaar afgestemd dienen te zijn. 
“Wat we merken is dat de gevestigde WMS 
systemen soms moeite hebben om alles 
goed te kunnen bijbenen. Zorg voor een 
geïntegreerd IT landschap en kies bij een 
eventuele volgende stap voor een flexibel 
en schaalbaar WMS (on premise of in de 
cloud). De laatste jaren is veel te weinig 
geïnvesteerd in het IT landschap dat vaak 
sterk verouderd is en niet of te weinig toe-
gerust is op mechanisatie. De behoefte is 
ook anders. Vroeger was een WMS leidend, 
nu neemt mechanisatie veelal die rol over 
en moet een WMS in die gevallen vooral 
kunnen communiceren met de verschil-
lende systemen.”

BEREID TE INVESTEREN
Een belangrijke tendens in interne logis-
tieke operaties is volgens Joke dat er volop 
wordt geïnvesteerd. “Bedrijven staan niet 
stil en willen investeren om de continuïteit 
te waarborgen. Wie een jaar geleden aan-
klopte bij een systeemleverancier, was pas 
na minimaal een half jaar tot een jaar aan 
de beurt. Die grote piek hebben we inmid-
dels achter ons gelaten; vraag en aanbod 
begint te normaliseren. Op macro-econo-
misch niveau ziet het er minder rooskleu-
rig uit. De Duitse economie stagneert, de 
perikelen rond de Brexit helpen ook al niet 
mee, evenals de handelsoorlog tussen de 
Verenigde Staten en China. Het is afwach-
ten wat het effect is van deze ontwikkelin-
gen op de investeringen.”    I  <

Er wordt veel gesproken over robotisering 
in warehouses, maar uit onze studies blijkt 
het vaak nog niet het winnende ontwerp, 
zegt Joke. “Het wordt in de praktijk niet op 
grote schaal toegepast, wat alles heeft te 
maken met de investering. Natuurlijk gaat 
dat wel gebeuren op termijn als de prijzen 
dalen,” verwacht ze. “Concepten zoals Shut-
tle systemen, automated guided vehicles 
(agv’s) en AutoStore winnen vandaag nog 
vaak de strijd. Er valt een significante pro-
ductiviteitswinst te behalen met deze be-
wezen systemen. Zo wordt dus wel degelijk 
vooruitgang geboekt, maar op een redelijk 
veilige koers.”

FLEXIBILITEIT
Mechaniseren biedt volgens Joke ook een 
zeker mate van flexibiliteit. “Het warehouse 
van een grote e-commercespeler bijvoor-
beeld is grotendeels gemechaniseerd met 
conveyors en inpakmachines, maar heeft 
nog altijd een handmatige inpakstraat om 
flexibel te kunnen op- of afschalen. Datzelf-
de hebben we gerealiseerd bij het nieuwe 
warehouse van Blokker, dat semi-geauto-
matiseerd is uitgevoerd door mechanisatie 
van picken en afhandelen, en de aanwe-
zigheid van pick-to-light karren. Met de 
implementatie van een geautomatiseerde 
verpakkingsmachine kan er een mega slag 
worden gemaakt in het inpakproces bij een 
warehouse. We merken dan ook volop ani-
mo voor het automatiseren van het verpak-
ken. Ook weer een actie in het kader van 
bewezen technologie,” zegt Joke.

SUCCESVOLLE STRATEGIE
Bij het ontwerp of de herinrichting van 
een warehouse is het belangrijk de data, 
het orderprofiel en de toekomstvisie in 
ogenschouw te nemen, stelt Joke. “Een 
warehouse met overwegend kleine orders 
en artikelen vraagt een andere lay-out dan 
wanneer grote artikelen in bulk worden 
verwerkt. Kijk goed waar de business naar 
toe evolueert en ben je bewust van je ei-
gen data. Daar is veel inzicht uit te halen. 
Als er veel manuele uren worden gespen-
deerd aan het inpakproces, loont het zich 
om juist eerst daar op te focussen als het 
gaat om automatiseren. Loopt het order-
picken niet zo gestroomlijnd, ga je daarin 
investeren. Op die manier creëer je een 
goede business case en kan je met goede 
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Blokker verandert stap voor stap in een moderne 
omnichannel-retailer. Onderdeel van dit proces is de 
volledige herinrichting van het distributiecentrum in 
Geldermalsen, dat met ondersteuning van Groenewout 
geschikt wordt gemaakt voor de verkoopkanalen. 
Zowel winkelorders als internetorders doorlopen 
straks van goederenontvangst tot en met orderpicking 
hetzelfde proces.

Zoals veel retailers heeft Blokker een lastige periode doorgemaakt. Maar Roel 
Megens is ervan overtuigd dat de ommekeer is ingezet. De winkels zijn 
opgefrist en gevuld met een assortiment dat aansluit bij de hedendaagse 
klant. “We zijn teruggegaan naar de kern van Blokker: de winkels zijn weer ‘vol’ 
en gezellig. Bovendien realiseren we door de opening van een eigen kantoor in 
het Verre Oosten betere inkoopcondities voor een deel van dat assortiment.” 
En dat vertaalt zich in goede resultaten. “We zijn ongelooflijk trots dat we in 
2018 ruim 10% meer bezoekers in onze filialen hebben ontvangen, en bijna 6% 
meer omzet hebben gerealiseerd. Deze groei is absoluut groter dan die in de 
markt én bij onze concurrenten”, vertelt de site manager van het 
distributiecentrum (dc) in Geldermalsen.

Alle logistieke activiteiten, zowel voor de offline als online kanalen, worden 
namelijk samengevoegd in het omnichannel dc in Geldermalsen. “Door de 
logistieke samenvoeging van de online en offline activiteiten beschikken we 
straks over een logistieke footprint die is afgestemd op ons winkelbestand én 
snel kan leveren aan online klanten”, stelt Megens. “Bovendien kunnen we de 
Blokker-klant op deze manier meer keuzes bieden, waaronder Click & Collect. 
Een fijne manier om de klant deelgenoot te maken van de voordelen van een 
web-kanaal én een landelijk dekkend winkelnetwerk.”

Verschillende scenario’s 
Voor de logistieke dc-aanpassing heeft Blokker de hulp ingeschakeld van 
Groenewout. “We zochten een partner die ons kon helpen bij keuzes over de 
inrichting, systemen en technologieën in het omnichannel dc. We kozen voor 
Groenewout omdat zij niet alleen een logistieke, maar ook bouwkundige 

achtergrond hebben”, legt Megens uit. In nauw overleg hebben de partijen - 
samen met een retailadviesbureau - verschillende scenario’s opgesteld, die 
door Groenewout zijn doorgerekend. Wat is de haalbaarheid van elk scenario? 
En wat is de impact op kosten en doorlooptijden? Het scenario met volledige 
integratie van alle logistieke activiteiten in Geldermalsen genoot de voorkeur. 
“We wilden graag alle voorraden op één locatie hebben liggen om maximale 
voorraadbeschikbaarheid en maximale synergie tussen de online en offline 
kanalen te creëren. Zo zouden we meer service, kwaliteit en flexibiliteit kunnen 
bieden en de overhead verminderen.”

Verschillen in orderpatroon
Integratie in Geldermalsen was alleen mogelijk als het gedateerde dc 
grotendeels opnieuw zou worden ingericht legt Roland Slegers uit, die als interim 
manager het dc-project heeft voorbereid en leidt. Blokker en Groenewout hebben 
samen een nieuw logistiek concept ontworpen dat geschikt is voor de 
afhandeling van zowel de winkelorders van meerdere merken, als de 
internetorders. Een grote uitdaging gezien de grote verschillen in orderpatroon. 

Goede samenwerking
Zowel Megens als Slegers beleven veel voldoening aan het dc-project en zijn te 
spreken over de samenwerking met Groenewout. “Na de keuze voor een modern, 
omnichannel dc heeft Groenewout het concept tot in detail uitgewerkt, het 
pakket van wensen en eisen opgesteld en de leveranciersselectie begeleid”, 
vertelt Megens. Nog altijd is Groenewout nauw bij Blokkers dc-project betrokken. 
Het bureau zorgt dat alle leveranciers en onderaannemers op tijd en volgens 
specificaties leveren en bewaakt het concept.

Blokker creëert 
modern omnichannel 
distributiecentrum

Roel Megens (links) en Roland Slegers

Meer informatie?
Voor het volledige interview: www.groenewout.nl/business-cases. 
Joke Vink  |  vink@groenewout.com  |  +31 (0) 76 533 04 40.

Investeren 
in bewezen 
technologie 
Warehouses zijn aan verandering onderhevig als gevolg van 
een toenemende vraag en de krapte op de arbeidsmarkt. De 
trend naar mechanisatie is dan ook duidelijk ingezet, stelt Joke 
Vink van Groenewout. Ondanks de tendens naar robotisering 
wordt in de praktijk vooralsnog vooral geïnvesteerd in bewezen 
technologie.


