Ook als verlengstuk
voor grote logistieke
dienstverleners en
distributeurs is SMART
HUB dé perfecte locatie
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“Wij bekijken het probleem van alle kanten en kunnen op basis daarvan de klant heel goed adviseren.
Gaat het hier om een huisvestingsprobleem of gaat
het ergens in de supply chain fout? Wij benoemen
het, maar dragen ook meteen een oplossing aan”,
aldus Frank. “Een simpel voorbeeld: een ondernemer die kampt met ruimtegebrek vraagt ons
om 3000 pallets met ventilatoren tijdelijk op te
slaan. Wij zien al snel dat we door een andere
stapeling van de dozen, dat aantal terug kunnen
brengen naar 2000 pallets. Dat scheelt nogal in
ruimte, maar zeker ook in de kosten voor opslag
en transport. ‘Waarom heeft niemand mij dat ooit
eerder verteld?’ is dan vaak de verbaasde reactie. Soms weet de klant ook wel waar de schoen
wringt, maar doordat wij het nog eens benoemen
en oplossingen aanreiken, is dat het laatste zetje
dat nodig is voor verandering.”

Ter ontwikkeling

Het huidige DC
(Rietveldenkade)

Locatie BM/SSL
en overige

SMART HUB groeit verder! Fase 3 gaat in de zomer van 2017 van start met de bouw van een nieuw warehouse. Door deze uitbreiding ontstaat er één grote
aaneengesloten hub van 75.000 m², met een warehouse bebouwing van 50 tot 55.000 m², direct gelinkt naar de waterkant.

SMART HUB in Den Bosch
Uitblinker in het repareren van ‘logistieke lekkages’

Bouwlogistiek

Frank Bruurs

“Ieder jaar opnieuw in het voorjaar weer dat gedonder met die leverancier uit Azië: verkeerde labels op de
producten, pallets die kapot zijn, inhoud die niet klopt met de papieren, buitensporige maten dozen… het
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Havenlogistiek

levert alle partijen binnen de supply chain zoveel extra werk en stress op. Kunnen jullie ons helpen?”

M

et dit soort noodkreten melden bedrijven zich vaak bij
SMART HUB in Den Bosch. Het water staat hen aan de
lippen, er moet snel een oplossing komen, want anders
worden belangrijke verkopen gemist. “En of wij dan kunnen helpen!” vertelt Frank Bruurs, directeur van Spierings Smart Logistics
enthousiast. “Flexibiliteit is onze grote kracht, waarmee we veel logistieke
problemen oplossen. We kunnen snel handelen en snel opschalen in
medewerkers, om zo in korte tijd bijvoorbeeld een grote repack-actie
voor elkaar te krijgen of een kwaliteitscontrole op producten te doen.”
SMART HUB biedt, onder regie van Spierings Smart Logistics, een mix
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van logistieke diensten en vastgoed oplossingen, al naar gelang de
wensen van de klant. Dat kan dus eenmalig zijn, als een bedrijf zijn
logistiek probleem ‘dropt’ en SMART HUB het voor hen oplost. Maar
SMART HUB biedt ook structurele oplossingen voor de lange termijn,
zowel voor het regisseren en uitvoeren van de totale supply chain
als in het (tijdelijk) verhuren van op maat gemaakte bedrijfsruimtes.

Oplossen, analyseren en adviseren
In Den Bosch wordt het logistieke probleem van een klant niet alleen
aangepakt en opgelost, er wordt ook meteen een analyse gemaakt.

Oplossingen bedenken waar een ander profijt van
heeft, kan risicovol zijn. Bij SMART HUB ervaren
ze het tegenovergestelde. Klanten die ooit voor
een ‘eenmalig probleem’ aanklopten, blijven regelmatig terugkomen of besteden hun supply chain
helemaal uit aan het Bossche bedrijf. “Mensen
waarderen onze aanpak en onze adviezen”, vertelt Frank. “Als ze ons beter leren kennen, zijn ze
vaak verbaasd over hetgeen wij allemaal te bieden
hebben op ons SMART HUB terrein: passende
bedrijfsruimtes, een uitgebreid scala aan logistieke diensten, douanefaciliteiten, warehouses,
een binnenhaven. Onze medewerkers zijn echte
logistieke professionals, die slim denken en snel
de juiste verbindingen maken. Dat alles biedt grenzeloze mogelijkheden en leidt daarom vaak tot
een langdurige structurele samenwerking. Oók
met kleine bedrijven, want een klant met maar
één container per jaar is bij ons net zo goed een
klant.”
‹‹

www.smarthubonline.nl
www.spieringslogistics.nl
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