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zorgeloos produceren met de service van Schipper



Bij Schipper weten wij als geen ander dat een efficiënt ingericht magazijn ten goede komt aan de efficiëntie van 

uw organisatie. Dagelijks zien onze medewerkers veel verschillende magazijnen en de wijze waarop deze 

ingedeeld zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat een goed verzorgd magazijn essentieel is om een efficiënte produc-
tie te kunnen bewerkstelligen. 

Het bieden van service is een belangrijk 

kernwaarde van ons bedrijf. Naast leveran-

cier van alle producten die nodig zijn in een 

technische of industriële omgeving, leveren 

wij ook een breed dienstenpakket. Wij ne-

men alles uit handen. Elke klant heeft spe-

cifieke wensen of eisen voor haar magazijn, 

waardoor in de meeste gevallen sprake zal 

zijn van maatwerk magazijnoplossingen.

Voordelen
• Besparen op arbeidskosten: het 

personeel van de klant hoeft minder 

tijd te besteden aan het bijhouden of 

het inrichten van het magazijn. Hier-

door worden arbeidskosten bespaard. 

Daarnaast is de kans op het misgrijpen 

kleiner wanneer de voorraad door  

Schipper wordt bijgehouden. De conti-

nuïteit van uw bedrijfsproces wordt op 

deze manier gewaarborgd.

• Expertise: Schipper heeft ervaring in 

het efficiënt inrichten en bijhouden 

van magazijnen. Wij streven naar een 

optimaal resultaat.

• Focus: randzaken, zoals het bijhouden 

van het magazijn of het inrichten hier-

van, worden u bespaard. Uw personeel 

kan zich focussen op uw core business.

Schipper 
magazijnoplossingen



onze 
werkwijze

Er zal worden gewerkt middels een modulair systeem. Uw pakket wordt in overleg samengesteld, waardoor 

maatwerk geleverd wordt. Hieronder is schematisch weergegeven hoe wij te werk gaan. Verderop lichten wij de 

modules toe.

Inventarisatie

Afronding

Uitwerking

We bespreken samen uw wensen en behoeften. De klantwens 
is hierin altijd leidend.

Na oplevering vindt er een evaluatie van het uitgevoerde plan 
plaats. Op basis hiervan wordt er bepaald of er verdere acties 
moeten worden ondernomen.

Op basis van de gemaakte afspraken werken wij een plan uit
Dit plan wordt omgezet in een modulair pakket, waarna we 
beginnen met de realisatie hiervan.



eigen oplossing 
samenstellen

Diensten

Producten

Oplossing

We bespreken samen welke diensten door Schipper geleverd 
gaan worden. Houden wij uw complete voorraad bij? Hoe vaak 
doen wij dit per maand of week? Wat zijn uw wensen?

Welke producten dienen geleverd te worden? Dit betreffen 
zowel technische componenten voor uw voorraad, alsmede 
producten voor de inrichting van het magazijn.

De samenstelling van producten en diensten vormt een unieke 
oplossing voor uw situatie. Wij zijn ervan bewust dat dit een 
doorlopend proces is, dat zich aanpast aan de ontwikkelingen 
binnen uw bedrijf.

De oplossing die Schipper biedt, bestaat uit een samenstelling van producten en diensten. U bepaalt de mate 

waarin wij u ondersteunen. Gaat Schipper u volledig ontzorgen? Of zijn wij een betrouwbare ruggesteun? 

Wij leveren maatwerk voor uw bedrijf.



Schipper scanner app 
voor smartphones 

Voor Android smartphones heeft Schipper een app ontwikkeld waarmee je eenvoudig artikelen kunt bestellen. 

Scan de barcodes, verzamel je bestellingen en verstuur het naar Schipper met één druk op de knop! Handig in 

gebruik en niet onbelangrijk: gratis te downloaden in de Playstore!



DGS is een bijzonder bedrijf. Het groeide in zes jaar tijd uit haar jasje en bevindt 
zich nu al enige jaren in een prachtig nieuw onderkomen in Haaksbergen. Dat 
kan maar één ding betekenen: DGS doet haar werk bijzonder goed.

Turn-key slachterijen
We spreken met Kevin, werkvoorbereider/in-
koper bij het Haaksbergse bedrijf. “Wij leveren 
complete projecten van slachtlijnen tot en met 
logistieke systemen en robotlijnen voor o.a. de 
vegetarische industrie. Dat klinkt misschien 
wat kort door de bocht, maar het is wel zo. 
DGS levert complete turn-key oplossingen, van 
engineering tot het laatste boutje of moertje. 
We verzorgen zelf ook onze eigen besturing en 
software voor de DGS projecten. Bovendien is 
álles maatwerk; het is allemaal klantspecifiek.”

Gestroomlijnd
Een goede werkvoorbereiding is belangrijk, 
zegt Kevin. “Het is de uitdaging om het proces 
gestroomlijnd te laten lopen. De componenten 
moeten op tijd op voorraad liggen en binnen 
handbereik zijn. Bovendien wil je producten 
niet te lang op voorraad hebben.”

case: Magazijninrichting 
en voorraadbeheer bij 
DGS in Haaksbergen
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Magazijninrichting en 
voorraadbeheer
Om de processen op rolletjes te laten lopen 
werkt DGS samen met Schipper. “We hebben 
dagelijks wel tien tot vijftien contactmomenten. 
Schipper komt hier dagelijks om te leveren. De 
lijnen zijn zó kort, dat is echt uniek. Ze leveren 
daarom een deel van het MRO-pakket bij ons.”
In het nieuwe onderkomen werd het magazijn 
ingericht door Schipper. “We hebben in overleg 
het complete magazijn ingericht. Kevin leverde 
een lijst met wensen aan en daarmee zijn wij 
aan de slag gegaan. Er staan nu stellingen voor 
grijpvoorraad. In de montagehallen hebben we 
stellingen geplaatst voor het two-bin-systeem. 
Wij zorgen ervoor dat de bakken gevuld blijven, 
zodat de monteurs nooit misgrijpen. Het is 
natuurlijk niet de bedoeling dat een proces stil 

ligt omdat relatief laagwaardige onderdelen 
niet op voorraad zijn.”

Kitting en leverbetrouwbaarheid
Kevin is tevreden over de samenwerking. “95% 
van de goederen wordt op tijd geleverd. Bij 
die overige 5% gaat het vaak om specifieke 
componenten. Daarbij is een bepaalde levertijd 
onvoorkomelijk.”
Het team van Schipper probeert het DGS zo 
makkelijk mogelijk te maken. Kitting helpt daar 
ook bij. Kevin: “Alles wordt hier op order gele-
verd, dat is enorm handig. Ons magazijn wordt 
beheerd door twee collega’s, die kunnen zo 
alles op projectnummer picken. Kitting wordt 
goed verzorgd door Schipper, alles wordt op 
projectnummer geleverd.”

onze klanten en hun ervaringen

“Het is natuurlijk niet de 

bedoeling dat een  

proces stil ligt, omdat  

relatief laagwaardige  

onderdelen niet op 

voorraad zijn.”



case: VMI bij 
machinefabriek Almi

De machinefabriek van ALMI is te vinden aan het kanaal in Vriezenveen. Het 
bevindt zich op een steenworp afstand van ons hoofdkantoor in Almelo. ALMI 
is een begrip in de regio. Sinds enige tijd beheert Schipper er de voorraad MRO 
onderdelen. We spreken daarom met Bjorn Kuipers, technisch inkoper bij ALMI.

Eigen producten
“Wij produceren al meer dan 35 jaar pro-
fessionele eigen producten. Deze producten 
worden gelast op een gerobotiseerde las-cel. 
Hierdoor krijgt men een kwalitatief hoogwaar-
dig product, waar ALMI ook bekend om staat. 
De nabewerking wordt gedaan op een volledig 
geautomatiseerd CNC-freesbank dat 24/7 pro-
duceert. Tot slot worden de producten in hun 
eigen assemblagelijn gemonteerd. Het eind- 
resultaat is een product van constante top- 
kwaliteit”, aldus Kuipers.

Dienstenpakket
“Wij hebben jarenlange ervaring met hand- en 
robotlassen. Door zelfontwikkelde lasmallen 
kunnen wij kleine series producten, groot tot 
klein op een snelle en eenvoudige manier 
produceren”, vertelt Kuipers. “Wij beschikken 
over uiteenlopende CNC-bewerkingsmachines 
voor het frezen. Door middel van freesmallen 
kunnen wij onbemand 24/7 producten frezen.” 
Hij vervolgt zijn verhaal: “Als één van de eerste 
in Nederland was ALMI voorzien van een 
buislaser. Deze techniek wordt toegepast om 
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onze klanten en hun ervaringen

onderdelen in eigen producten of producten 
voor klanten te bewerken. Op de afdeling  
Engineering ontwikkeld wij onze eigen produc-
ten en worden er gereedschappen en las- 
mallen geëngineerd.”

VMI
Er worden de nodige MRO parts gebruikt in 
de machinefabriek. “Je wil niet dat de produc-
tie stil komt te liggen doordat er een boutje 
of moertje niet meer op voorraad is”, aldus 
Kuipers. 
“Echter zijn dat laagwaardige onderdelen waar 
ik me als inkoper niet mee bezig wil houden. 
Daarvoor hebben wij gewoon een partner 
nodig. Het liefst doen wij zaken met bedrijven 
uit de regio, dus viel de keus al snel op Schip-
per. Ze hebben grote voorraden in de buurt, 

dus als er iets is, kunnen we snel schakelen. 
We worden nu grotendeels ontzorgd door onze 
leverancier.”

Snel schakelen
Schipper-collega Kevin Ruiterkamp is verant-
woordelijk voor het magazijn van Almi. Kuipers: 
“Ik ben erg tevreden over de samenwerking. 
Kevin komt hier regelmatig en we grijpen nooit 
mis. En als er iets is, kan er altijd snel worden 
geschakeld.”

“Ze hebben grote 

voorraden in de buurt, dus 

als er iets is, kunnen we 

snel schakelen. We 

worden nu grotendeels 

ontzorgd door onze 

leverancier.”



case: cannondale 
schakelt een tandje bij

Enige tijd geleden waren we op bezoek bij Cannondale in Oldenzaal. De wereld 
was toen bevangen door de coronacrisis. Doordat sportscholen en -verenigin-
gen hun deuren moesten sluiten, steeg de vraag naar nieuwe fietsen explosief. 

Gekte voorbij
Bij Cannondale was een fiets al verkocht, voor-
dat het in de productieplanning was opgeno-
men. Het bedrijf barstte uit zijn voegen op de 
toenmalige locatie en door de verstoring in de 
toeleveringsketen was het vrijwel onmogelijk 
om op korte termijn aan de gestegen vraag te 
voldoen. Gelukkig staat de wereld er nu anders 
voor, vertelt Nard Reuver, Assembly Manager 
bij Cannondale. “Die gekte ging door tot onge-
veer juni 2022. Aan het begin van de coron-
acrisis werden orders massaal geannuleerd, 
maar na acht weken moest dit allemaal ineens 

worden ingehaald. Wereldwijd stond alles op 
de kop, ook in de toeleveringsketen. De markt 
is nu een beetje afgekoeld en zijn de proble-
men in de keten ook minder groot.”

Verhuizen
Dit komt natuurlijk ook doordat Cannondale 
is verhuisd naar een nieuwe productielocatie 
op het Businesspark XL in Almelo. Hierdoor is 
de productiecapaciteit significant verhoogd. 
“Iedere 90 seconden rolt er hier per produc-
tielijn een fiets van de band”, aldus Nard. “We 
kunnen opschalen naar maximaal 900 fietsen 
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Onze klanten en hun ervaringen

per werkdag van 7,5 uur.”

Opschakelen
Niet alleen is er opgeschakeld in kwantiteit. 
Ook in bredere zin is er flink uitgebreid. “Wij 
produceren nu ook onze eigen wielen. Dat 
lijkt misschien eenvoudig, maar je moet echt 
wel wat kunnen om een wiel goed te kunnen 
spaken. Dat komt op millimeters aan, een wiel 
moet natuurlijk wel rond zijn en iedere slag 
moet eruit gehaald worden in het proces.”

Grootste ter wereld
Cannondale werd afgelopen jaar overgenomen 
door PON, die we in Nederland traditioneel 
kennen als importeur van o.a. Volkswagen. 
PON kocht in 2011 ook Gazelle. “Nu we zijn 
overgenomen door PON, zijn we in één klap 

onderdeel van de grootste fietsenproducent 
van de wereld. Daarmee hebben wij een sterke 
positie in de markt verworven, ook op het ge-
bied van inkoop.”

Focus
Er worden heel veel soorten bouten en moeren 
gebruikt tijdens het assemblageproces van 
een fiets. De voorraad bevestigingsmiddelen 
wordt door Schipper beheerd middels een two-
bin-systeem. Nard: “Wij willen ons focussen 
op waar we goed in zijn, namelijk het maken 
van kwalitatief hoogwaardige fietsen. Alles wat 
daarvan afleidt kunnen we beter uitbesteden 
aan een partij die daar goed in is. Daarom komt 
Schipper hier regelmatig om ons te ontzorgen. 
Dat bevalt erg goed.”

“Schipper komt hier 

regelmatig om ons te 

ontzorgen. Dat bevalt erg 

goed.”
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Vestiging Oldenzaal

Lübeckstraat 18
7575 EE  Oldenzaal

T 0541 538 990
E oldenzaal@schippertechniek.nl
Whatsapp: 06 16 25 69 09

Vestiging Hardenberg

Handelsstraat 44 
7772 TR Hardenberg

T 0523 260 506
E hardenberg@schippertechniek.nl
Whatsapp: 06 26 07 92 70

Vestiging Coevorden

Printer 13 - 15 
7741 ME Coevorden

T 0524 760 990
E coevorden@schippertechniek.nl
Whatsapp: 06 82 78 47 45

Vestiging Haaksbergen

Tolstraat 17b
7482 DC Haaksbergen

T 0533 - 033 040
E haaksbergen@schippertechniek.nl
Whatsapp: 06 57 04 92 34

Vestiging Almelo

Bedrijvenpark Twente 290
7602 KK Almelo

T 0546 574 800
E info@schippertechniek.nl
Whatsapp: 06 49 74 78 85

Vestiging Enschede

Staalsteden 28
7547 TA Enschede

T 0534 283 757
E enschede@schippertechniek.nl
Whatsapp: 06 47 44 43 38

Onze merken
Wij staan inmiddels meer dan 40 jaar klaar voor de regionale techniek en industrie. In die jaren zijn wij 
partnerships aangegaan met de grootste merken in onze branche. Hierdoor kunnen wij topkwaliteit leveren met 
ondersteuning van onze eigen productspecialisten en die van onze leveranciers.

En meer!

contact
Jordy ter Horst
Specialist VMI & Magazijninrichting
T  06 82 17 17 08
E  jordy.terhorst@schippertechniek.nl


