
24

Vernieuwd en modern dc Blokker 
‘loopt als een zonnetje’

Blokker besloot ruim twee jaar geleden om zijn 
distributiecentrum in Geldermalsen om te bouwen tot 
een modern omnichannel dc. Ruim een jaar geleden ging 
men ‘live’ en na een hectisch begin zit de retailer op het 
gewenste niveau. Directeur supply chain Hans Danhof en 
logistiek manager John Schollink blikken terug op een 
roerige periode en kondigen nieuwe plannen aan om de 
supply chain verder te verbeteren.

Het 96.000 vierkante meter tellende distributiecentrum in 
Geldermalsen mag dan ‘als een zonnetje lopen’, vertelt 
Danhof, het dc is nog zeker niet ‘af’. Nadat de pick-, 
orderverzamel- en verpakkingsprocessen ingrijpend zijn 
gewijzigd, zullen binnen afzienbare tijd de inboundafdeling 
en het bulkopslagmagazijn worden aangepakt. Die plannen 
worden momenteel uitgewerkt en doorgerekend. “We zien op 
deze locaties nog veel potentie voor procesoptimalisatie en 
nieuwe mechanisatie”, aldus warehousemanager Schollink.

Personeel moest wennen
De complete renovatie van de supply chain van Blokker 
gebeurt in fasen. Een adempauze is ook wel gewenst na 
twee hectische jaren waarin het enorme dc een fysieke 
metamorfose onderging en het personeel ingewerkt moest 
raken. 
In het dc heeft Blokker de afhandeling van internet- en 
winkelorders gebundeld, onder meer om op overheadkosten 
te besparen. Blokker ging namelijk van drie magazijnen naar 
één centraal warehouse. Daarnaast kan de huishoudketen 
nu flexibeler schakelen tussen de online en offline kanalen 
om zo een optimale voorraadbeschikbaarheid te creëren 
voor elk verkoopkanaal, zonder dat dit tot extra vertraging en 
transport- en handlingskosten leidt.
De transitie was flink wennen voor het warehousepersoneel 
dat sinds jaar en dag was ingesteld op de afhandeling 
van winkelorders. “De medewerkers zaten erg vast aan 
die operatie, want zo ging het al dertig jaar sinds de 
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Huishoudketen zet grote stappen in omnichannel strategie 

Gedurende de livegang moest het personeel snel omschakelen naar de omnichannel werkwijze.
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Vernieuwd en modern dc Blokker 
‘loopt als een zonnetje’

ingebruikname van dit pand. We hebben geprobeerd om 
op zoveel mogelijk manieren iedereen mee te krijgen 
in de omslag naar de nieuwe werkwijze. Dat bleek best 
ingewikkeld, zowel qua aansturing als in de uitvoering”, 
erkennen Danhof en Schollink.

Bloed, zweet en tranen
De modernisering van het logistieke proces en de integratie 
van het online kanaal gingen gepaard met de installatie van 
een nieuw opslag-, pick-, sorteer- en consolidatiesysteem. 
Daarvoor moest een deel van het warehouse fysiek flink 
op de schop, terwijl de dagelijkse logistieke operatie 
gewoon moest doordraaien. “Dat heeft wel wat bloed, 
zweet en tranen van het personeel gekost”, zegt Schollink. 
“We hadden gelukkig genoeg ruimte om door te kunnen 
werken, maar je kunt niet verwachten dat de medewerkers 
het bedienen van de nieuwe machines en de andere wijze 
van orderpicken en consolideren gelijk soepel oppakken.” 
Schollink erkent dat de eerste week na de livegang in juli 
vorig jaar hectisch verliep met veel machine-storingen, 
pickfouten en een oplopende orderbacklog: “We zagen dat 
onze productiviteit terugliep, maar na drie weken begon het 
beter te lopen en na drie maanden zaten we zelfs boven ons 
oude niveau. Dat is niet gek, gezien de enorme impact van de 
nieuwe processen en mechanisatie.”

Verschil van dag en nacht
Om de nieuwe logistieke operatie te demonstreren, nemen 
Danhof en Schollink de verslaggever van Warehouse 
Totaal mee de werkvloer op. Wie het dc in Geldermalsen 
voor de transformatie heeft bezocht, ziet een verschil van 
dag en nacht met de situatie anno 2020. Logisch, want tot 
voor een jaar geleden verwerkte Blokker hier alleen maar 
winkelorders. De strategie was simpel: zoveel mogelijk 
producten op voorraad houden zodat de filialen niets tekort 
zouden komen. Daarom had de retailer drie dc’s nodig: 
in Geldermalsen, Mijdrecht en Gouda. In laatstgenoemd 

INtEllIgENtE droNE
•  Alternatief voor manueel tellen van de 

voorraad.
•  Drone kan autonoom de voorraad 

controleren. 
•  Twee man zijn vier uur bezig 1200 

palletlocaties te tellen. 
•  Een drone doet dit in 20 minuten.  
•  Ontwikkeld door software Arox Smart 

Technologies.

HEt warEHoUSE IN cIjfErS:
•  96.000 vierkante meter vloeroppervlak
•  18.000 SKU’s
•  31.000 picklocaties (8000 – palletstellingen, 19.000 – 

legbordstellingen, 4000 – doorrolstellingen)
•  2,2 kilometer flowracks
•  4.000 opslaglocaties in shuttlemagazijn
•  65 pick-to-light-karren
•  60 sorteerkarren

Huishoudketen zet grote stappen in omnichannel strategie 

Gedurende de livegang moest het personeel snel omschakelen naar de omnichannel werkwijze.
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dE aUtomatISErINg IN HEt dc IN 
VogElVlUcHt:

Software
•  Installatie van Slim4 van Slimstock tbv de 

voorraadoptimalisatie van leverancier tot en met vak
•  Her-implementatie van WMS Locus van Centric voor 

besturing van het DC
•  Implementatie van Star Flow Supply Chain 

van Yellowstar voor het order- en supply 
chainmanagement

Hardware 
•  Pick-to-light karren
•  Bakkenstapelaar stapelt de bakken automatisch 

vanuit het shuttlemagazijn in de juiste volgorde 
op dolly’s voor een efficiënte belading van de 
vrachtwagens

•  Volautomatisch shuttlemagazijn
•  Put-to-wall sorteersysteem met put-to-light techniek
•  Automatische verpakkingsmachine van Quadient voor 

internetzendingen met één product

Blokker heeft tijdens de nieuwe inrichting flink gesnoeid in het aantal 
conveyors.

De doorrolstellingen met daarboven de palletstellingen vorig jaar in 
aanbouw.

warehouse werden de online orders werden afgehandeld. 
Toen Blokker besloot om de supply chain anders aan te 
sturen, werden de locaties in Mijdrecht en Gouda gesloten.

Vraaggedreven en doorstroombestendig
De supply chain strategie van Blokker heeft een draai 
gemaakt van 180 graden: van een aanbodgestuurde 
naar een vraaggedreven strategie. Daarmee creëerde 
de retailer een doorstroombestendig magazijn in plaats 
van voorraadhoudend. Er is minder opslagcapaciteit 
nodig, omdat de producten just-in-time door de keten 
worden gehaald. De voorraad is voor vijftien weken en de 
doorlooptijd slechts 2 dagen. De integratie van de online 
orderverwerking zorgt ervoor dat de productvoorraad veel 
diverser en breder geworden. Het orderpatroon heeft een 
grilliger verloop gekregen. Mede daardoor voldeed de oude 
constellatie in Geldermalsen niet meer. Het palletmagazijn, 
kilometerslange conveyors, één centrale, mechanische 
sorteerlijn en inrijstellingen voor zeecontainerladingen 
waren voor een omnichanneloperatie veel te statisch en 
inflexibel.
Zo is in de nieuwe inrichting flink gesnoeid in de conveyors 
en zijn de inrijstellingen vervangen door palletstellingen 
waar veel meer verschillende grotere artikelen kunnen 
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worden opgeslagen. Daar picken medewerkers in waves 
online en offline orders door elkaar op rolcontainers. 
Deze worden ofwel vervoerd naar de vrachtwagen (voor 
winkelbelevering) of naar het verpakkingsgebied voor de 
online orders. In de zone met legbord- en doorrolstellingen 
verzamelen orderpickers de kleine artikelen in bakken die 
op pick-to-light karren naar het nieuwe shuttlesysteem 
gaan voor buffering. Op afroep worden de bakken via een 
zogeheten put-to-wall-systeem gesorteerd per internetklant 
of winkel. Elke klantorder krijgt een tijdelijke locatie 
toegewezen waarin met behulp van pick-to-light-artikelen 
wordt geconsolideerd om de complete order te packen.

razendsnelle roI
Respectievelijk Centric en system integrator Inther zijn 
verantwoordelijk voor de automatisering en mechanisering 
waarin Blokker miljoenen heeft geïnvesteerd. Volgens 
Schollink is deze investering binnen twee jaar terugverdiend 
omdat Blokker veel geld bespaart op huisvesting- en 
overheadkosten door terug te gaan van drie naar één dc. 
Bovendien is de ordercapaciteit en de doorloopsnelheid 
in het warehouse flink vergroot. Dankzij de nieuwe 
omnichannelstrategie en de slimme ingrepen in de logistieke 
operatie vond er een kostenreductie van 20 procent plaats.
Slimmer en efficiënter werken bereik je echter niet alleen 
door mechanisering en automatisering en een andere 
logistieke inrichting van het dc. Zo heeft het personeel op de 
werkvloer een grotere eigen verantwoordelijkheid gekregen 
voor een succesvolle uitvoering. Tijdens de rondleiding zien 
we op de outbound-afdeling dat het afdelingshoofd actief 
en continu een snelle doorstroming van de uitgeslagen 
orders in stand houdt. Danhof kijkt tevreden hoe de rijen met 
pickkarren gestructureerd leeglopen.
Misschien wel het allerbelangrijkste wapenfeit is dat het 
personeel van het dc in Geldermalsen de nieuwe logistieke 
operatie heeft omarmd. Het gewenste ordervolume wordt 
gehaald en het aantal verstoringen is geminimaliseerd. 
Danhof: “Ons doel is om de supply chain volledig onder 
controle te krijgen en optimaal in te spelen op de klantvraag 
die door externe omstandigheden continu verandert. We 
hebben de eerste stappen gezet.” n

De Pick-to-light-karren die naar het nieuwe shuttlesysteem gaan voor 
buffering.

Blokker ging van drie magazijnen naar één centraal warehouse. Er wordt 
flink bespaard op huisvesting- en overheadkosten.

Er is meer ordercapaciteit en de doorloopsnelheid ligt vele malen hoger. 
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