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factor tussen de fabrikanten en de gebruikers 
van hun producten."

Concreet worden klanten in België nu vanuit 
Maaseik bevoorraad met het assortiment voor 
ramen en deuren en vanuit Heule met alle 
andere producten uit het enorme assortiment 
van de groothandel. Voor de Nederlandse 
verkooppunten passeren ook de wagens 
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Ook buiten de openingsuren vallen de activiteiten bij Lecot-Readschelders niet stil. Heel 

de nacht door rijden transporteurs over en weer tussen de twee logistieke centra in 

Maaseik en Heule en de tientallen verkooppunten, verspreid over België en Nederland.

"Sinds begin dit jaar is de organisatie daarvan 
op een nieuwe leest geschoeid”, zegt commer-
cieel directeur raam- en deurtechniek Marcel 
Bontjer. "Het resultaat is dat we nu 'one stop 
shopping' aanbieden. Klanten kunnen bij ons 
diverse producten bestellen, wij zorgen ervoor 
dat al die bestellingen per klant gebundeld de 
volgende ochtend worden afgeleverd. Zo 'profi-
leren' wij ons nog sterker als de verbindende 

uit Heule langs Maaseik. "We hebben deze 
keuze gemaakt omdat de logistieke trajecten 
van profielen en het assortiment voor ramen 
en deuren sterk afwijken van die van de 
meeste andere producten”, legt Bontjer uit. 
"Doordat ze heel divers zijn – veel formaten –  
verloopt hun intern transport totaal anders. 
Hun formaat vergt ook een andere manier 
van verpakken."

Lecot-Raedschelders slaapt nooit
Door de grote hoeveelheid en volumes van 
de transporten tussen beide logistieke centra 
en de winkels resulteert die aanpak netto niet 
in extra af te leggen kilometers. "In Neder-

land werken we met eigen en met externe 
chauffeurs, in België werken we uitsluitend 
met externe transportbedrijven. Die bedrijven 
hebben 's nachts toegang tot onze geauto-
matiseerde magazijnen. De transporteurs 
organiseren zelf hun werk. Door 's nachts of 
op specifieke momenten overdag te rijden 
kunnen ze de momenten met piekverkeer 
ontwijken."

"De meeste klanten geven er tegenwoordig 
de voorkeur aan minder voorraad aan te 
leggen. Wij doen dit in hun plaats, in onze 
logistieke centra. Dit is een vorm van klan-
tenbinding, maar toch kadert de upgrade van 
onze logistiek kadert in een diepere visie op 
de ontwikkeling van de bouwsector”, stelt 
Bontjer. "De technische evolutie verloopt 
momenteel razendsnel. Denk in de wereld 
van ramen en deuren bijvoorbeeld aan 
luchtdicht bouwen. We zien de rol van een 
vakgroothandel niet meer puur als die van 
een verdeler, maar ook als die van adviseur en 
kenniscentrum. Dit is mogelijkheid dankzij de 
gebundelde knowhow van al onze medewer-
kers in binnen- en buitendienst en de goede 
samenwerking en informatie-uitwisseling 
met onze leveranciers."

Commercieel directeur raam- en deurtechniek Marcel Bontjer. (foto KM)

Kenniscentrum
De nieuwe rol houdt onder meer in dat Lecot-
Raedschelders eigen medewerkers specialiseert 
in de belangrijkste softwarepakketten voor de 
productie van schrijnwerk, zoals Winpro, Jobs 
en Orgadata. 

"We werken hierbij nauw samen met de soft-
warebedrijven die deze pakketten ontwikkelen. 
Het eindresultaat is dat de schrijnwerkers, die 
bij ons producten kopen, de productgegevens 
ervan naadloos kunnen invoeren in hun eigen 
pakketten." Klanten die er zelf klaar voor zijn 
biedt Lecot-Raedschelders nu al aan om op 
basis van hun eigen magazijnnummers of 
artikelnummers bestellingen te plaatsen, even-
tueel via scanning of EDI (Electronic Data Inter-
change). De klanten scannen in hun magazijn 
labels in, de scanners sturen die info draadloos 
naar de groothandel. 

"We werken aan technische fiches, waaruit 
klanten dan rechtstreeks de info naar hun 
eigen offertes kunnen overbrengen. We plan-
nen ook het opstellen van gepersonaliseerde 
digitale catalogi, op basis van de producten die 
de betrokken klant het meest bestelde. Uiter-
aard kan je ook nog altijd via telefax of andere 
gekende manieren blijven bestellen."    


