
BCC groeit groen

BCC is in rap tempo uitgegroeid tot een

van de grootste elektroretailers van 

Nederland. In het drukbevolkte Schiphol-

Rijk staat het BCC Service Center, samen-

gesteld uit hoofdkantoor en distributie-

centrum. Het distributiecentrum is

gebouwd in 2000 en ingesteld op twee

hoofdstromen van goederen: de distribu-

tie naar de filialen en de klantenexpeditie.

Startpunt voor elk artikel van BCC in het

dc is echter de goederenontvangst, die

draait van 6:30 tot 14:00 uur ’s middags.

“Dagelijks komen er zo circa 1000 stuks

witgoed en 150 tot 200 pallets met kleinere

artikelen”, vertelt Rick Bras. De elektroni-

sche artikelen komen van een keur van le-

veranciers over de hele wereld. Pro Line,

het huismerk van BCC, wordt per zeecon-

tainer aangevoerd vanuit China. Witgoed

komt vaak direct uit het land van levering,

in sommige gevallen is dat Oost-Europa.

Gecrossdockt wordt er ook bij BCC. “Elke

week krijgen we twee à drie trailers met

accessoires van artikelen. Die gaan in één

keer door naar de winkels. Ook fastmovers

als plasmatelevisies gaan in veel gevallen

rechtstreeks naar de filialen.” Om het wit-

goed stevig vast te kunnen pakken bij het

werk in het magazijn, zijn de heftrucks en

reachtrucks uitgerust met speciale klem-

men. Ontvangen goederen worden neer-

gezet in een blokopslag, in stellingen of in

de opslag voor kleine of waardevolle arti-

kelen.

Schaderapport
Het werken met bruin- en witgoed zorgt

ervoor dat BCC regelmatig met schades te

maken krijgt. BCC hield een tijdlang

nauwkeurig de schades bij en creëerde zo

een zwarte lijst met artikelen die veel be-

schadigden. Tegenwoordig heeft het be-

drijf een speciaal formulier voor schade-

rapportage.”Die gegevens worden

verwerkt in een database, en zo zijn er

trends rond schades af te lezen. Het is al

eens gebeurd dat een type wasdroger vaak

met dezelfde schade hier kwam. Door de

database konden wij aantonen dat dat al-

tijd voor aankomst in het dc gebeurde, zo-

dat de claims terugkonden naar de leve-

rancier.” BCC heeft een eigen Quality

Control afdeling die steekproefsgewijs

zendingen controleert. Beschadigde of de-

fecte artikelen kunnen veelal op de eigen

reparatieafdelingen worden gerepareerd.

BCC werkt aan een CRM-module om het

klantcontact te verbeteren. “Het gaat een

aantal andere systemen vervangen waar-

door wij beter in staat zijn om de service-

verzoeken en de daar op te nemen acties

te managen. Bijkomend voordeel is dat wij

dit kunnen laten aansluiten op SAP R/3

WM en daardoor de logistieke afhandeling

van reparaties beter kunnen sturen en mo-

nitoren”, aldus Bras.

Klantenexpeditie
Het ruim 15.000 m2 metende magazijn van

BCC herbergt 2500 tot 3000 SKU’s en er is

plek voor 14.000 stuks witgoed. Bestellin-

gen van filialen of leveringen direct aan

klanten worden gepickt met behulp van

RF-scanners. Is de pallet van de picker vol,

dan wordt de pallet met zwart plastic ge-

sealed en gaat er een sticker op naar welk

filiaal hij wordt vervoerd. Bestellingen die

rechtstreeks aan klanten worden geleverd

gaan naar de klantenexpeditie, die binnen

in het dc is gevestigd. “Daar hebben we

destijds lang op gestudeerd, en het bleek

dat binnen laden het meest effectief was.

Om 15:00 uur vult een laadploeg de 35

vrachtauto’s, zodat de chauffeur en bijrij-

der zelf niet te veel hoeven te tillen. Zij

hebben hierdoor meer capaciteit om extra

bezorgingen te doen. Daar zijn ze voor op-

geleid en het zou zonde zijn als we ze zou-

den laten laden in plaats van bezorgen.”

Eigen vervoer
BCC heeft naast 35 FTE’s aan personeel in

het magazijn ook nog eens zo’n zestig

chauffeurs in dienst. Eigen chauffeurs,

want BCC heeft nog altijd de vrachtwa-

gens en hun berijders geheel in eigen be-

heer. En dat is best opvallend, want de

buurman op Schiphol-Rijk heet TNT Lo-

gistics. “Toch besteden wij het vervoer

niet uit”, zegt Bras met een glimlach. “We

hebben onze externe logistiek laten on-

derzoeken en het blijkt dat we het erg goed

doen. Het transport in eigen hand houden

doet dus niets af aan de kwaliteit ervan.

Wij zijn juist extra flexibel in ons transport

door het zelf te doen.” 

Het chauffeurstekort treft ook BCC. “Per-

soneelsadvertenties zetten is niet meer

genoeg, dus werken wij aan een speciale

banensite voor BCC, niet alleen voor

chauffeurs. Daarnaast hebben we een in-

terne opleiding tot chauffeur opgezet, in

intensieve samenwerking met Verkeers-

school Blom uit Etten-Leur. Dat project

loopt nu tweeëneenhalve maand en er zijn

16 chauffeurs in opleiding. Negen zijn

zelfs al geslaagd.” Bij BCC worden sommi-

ge trucks bemand door een chauffeur, een

bijrijder en nòg een bijrijder. “De derde

man op de auto is een prima manier om

Elektroretailer BCC groeit sneller dan het bedrijf zelf ooit had gedacht. “Het distributiecentrum
dat in 2000 tien jaar mee moest kunnen, is nu al veel te krap”, zegt manager logistics Rick Bras. Er
worden momenteel plannen gemaakt om de groei aan te kunnen, maar BCC wil wel graag ‘groen’
groeien. Milieubewustzijn staat hoog op de agenda van de onderneming.
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Milieubewustzijn dringt ook door in logistiek
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Cash & Carry
‘Everyday low pricing, high service’ is de slogan waar-
mee BCC momenteel bij het grote publiek bekend is.
BCC is echter al veel ouder dan haar laatste slogan. Al
in 1945 richt Herman Bakker zijn bedrijf Bakker Cash
& Carry op, dat aanvankelijk wasautomaten verhuurt.
Zijn zoons Carel en Coos nemen in 1969 de zaak over.
Vanaf 1997 maakt BCC deel uit van het Britse retail-
concern Kingfisher. In 2003 scheidt Kingfisher zijn
doe-het-zelf zaken van de elektronica en richt voor die
laatste tak Kesa op, waar BCC nu onder ressorteert.
BCC heeft in ons land 44 filialen, verspreid over het
hele land. BCC neemt in Nederland het voortouw als
het gaat om klimaatneutraal ondernemen. ■
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Vertrek
’s Morgens vroeg vertrekken de eerste trucks

van BCC al naar de filialen in den lande.

Het wagenpark wordt dit jaar nog ververst.

Uit China
Beeldbuizen van BCC’s huismerk Pro Line

komen per zeecontainer uit China.

Klem
Het witgoed wordt gelost en opgeslagen met heftrucks met speciale klemmen.

Blok
De geloste goederen worden deels in blokopslag opgeslagen.

Schaderapportage
Met een speciaal formulier voor schade kan BCC trends in schade waarnemen en ze zo trach-

ten te elimineren.

“Met een tweede bijrijder

kunnen we snel nieuw 

personeel opleiden” 



nieuw personeel in te werken. Als er men-

sen zijn die door ziekte niet volledig inzet-

baar zijn, gaan ze soms mee om nieuw

personeel te begeleiden”, legt Bras uit.

Groeistuip
BCC groeit snel. Momenteel heeft het be-

drijf 44 filialen in Nederland. Binnen vijf

jaar wil BCC dat aantal verdubbeld zien.

Die groei gaat sneller dan BCC zelf had

kunnen voorzien. “In 2000 openden we dit

dc met het idee dat we er met het toenma-

lige groeiscenario tien jaar mee vooruit

konden. Maar dat scenario hebben we vo-

rig jaar al voltooid. Het dc wordt krap. We

huren nu al extra ruimte in om bijvoor-

beeld grote Amerikaanse koelkasten, die

steeds populairder worden, op te slaan.

We maken plannen om onze logistiek later

dit jaar drastisch aan te passen.” 

Die veranderingen worden zo opgezet dat

ze passen in het milieubewuste denken

dat BCC sinds enige tijd aanhangt. “Na het

zien van de film van Al Gore, ‘An Inconve-

nient Truth’, was onze directie vastbeslo-

ten om het bedrijf zo in te richten dat ook

wij ons steentje bijdragen aan een betere

beheersing van het klimaat”, vertelt Bras.

Zo worden in het distributiecentrum mo-

menteel alle tl-buizen vervangen door

exemplaren die minder energie verbrui-

ken. “Een besparing van maar liefst 44

procent”, aldus Bras. Maar het kan ook

eenvoudiger. “We hebben de thermostaat

achter een afsluitbaar kastje gezet en op

een aanvaardbare temperatuur gezet.

Vroeger draaide het personeel naar belie-

ven de temperatuur omhoog of omlaag.

Eén temperatuur in het dc bespaart ener-

gie. In het dc wordt afval gescheiden en

worden oud wit- en bruingoed ingeza-

meld en verwerkt door de Stichting Mi-

lieuwerk. Milieuwerk voert het vervolgens

af naar het Regionaal Sorteer Centrum

Amsterdam, waarna het verder gesorteerd

en gerecycled wordt volgens de meest re-

cente eisen van VROM. Zelfs onze leve-

ranciers kunnen we ertoe bewegen mi-

lieuvriendelijk met ons mee te denken.

Het heeft zelfs al tot productaanpassingen

geleid!”

Wissellaadbakken
Ook de trucks worden door BCC aan een

kritische blik onderworpen. “Momenteel

loopt er een tender met Mercedes, Iveco

en DAF voor nieuwe trucks. Wat we ook

gaan bestellen, het wordt wel Euro 5. De

ontwikkelingen rond LZV’s blijf ik volgen,

maar ik stap er niet in voor het definitief

is.” BCC heeft al een mini-combi van een

Mercedes-Benz Atego met aanhanger, die

deels filiaaldistributie en deels klantenex-

peditie doet. “Een kostenbesparing van 30

procent”, legt Bras het voordeel uit. Op alle

bestaande vrachtauto’s, zo’n 50 stuks, wor-

den voor zover dat nog niet gedaan is roet-

filters gemonteerd.

Noord-Brabant is de provincie waar BCC

nog niet goed vertegenwoordigd is. Juist

daarom wil BCC in oktober een nieuwe

hub openen in Eindhoven. “Die gaan we 

’s nachts bevoorraden met wissellaadbak-

ken. Er is uitgerekend dat dat een CO2-re-

ductie van 16 procent oplevert. Bovendien

gaan de gemiddelde kilometers per klant

omlaag van 11,2 naar 9,5. Een forse reduc-

tie, die ook het klimaat weer ten goede

komt. In 2011 wil BCC ‘klimaatneutraal’

opereren. We werken er hard aan om dat

te bereiken. Want we willen wel groeien,

maar niet ten koste van alles.” ■

Arjan Velthoven
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RF
BCC was de eerste in Nederland die orderpickte met behulp van RF-scan-

ners.

Veilig
Op een hoger gelegen, goed beveiligd gedeelte van het dc bevindt zich een

magazijn voor kleinere en waardevolle goederen.

Binnen
De klantenexpeditie is gevestigd in het dc. Pas ’s middags

wordt het hier weer druk. Op de achtergrond worden tl-

buizen vervangen voor meer energiezuinige exemplaren.

Piepschuim
Sinds een paar jaar wordt piepschuim in

deze Compactor samengeperst. Daarna

wordt het verscheept naar China, waar er

weer tv-kasten van worden gefabriceerd. 

“Wij willen wel

groeien, maar niet

ten koste van alles” 


