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Betere service met 
minder voorraden
Sax Sanitair maakt werk van voorraadbeheer

Een excellente service voor de klant, daarop legt Sax Sanitair al jaren de focus. Voor een degelijk voorraadbeheer 

daarentegen werd weinig tijd vrijgemaakt. Tot voor kort althans. Om de voorraadsituatie te analyseren en opti-

maliseren, riep de groothandel in sanitair, verwarming, ventilatie en wellness de externe hulp van Xeleos Consul-

ting in. Met resultaat, want intussen is de voorraadrotatie in het distributiecentrum sterk verbeterd. En dat zonder 

aan de service te raken, integendeel. Ronald Kerckhaert en Stefaan Wanten, respectievelijk CEO en marketing- en 

inkoopdirecteur, gaven tekst en uitleg bij het project.

S
ax Sanitair werd opgericht door Laurent Sax en begin de jaren 
negentig overgenomen door Ronald Kerckhaert. De organisa-
tie heeft zijn hoofdvestiging in Melle en is vooral actief in de 
Oost- en West-Vlaamse markt. Er werken zo’n 300 mensen voor 
de organisatie. De groothandel levert in de eerste plaats aan 
installatiebedrijven en telt momenteel zo’n 1.500 actieve klan-

ten. Jaarlijks realiseert de organisatie een omzet van zo’n 100 miljoen 
euro. 

De grote kracht achter Sax Sanitair is de logistieke organisatie. Het klop-
pend hart ligt in Wielsbeke met een 20.650m² groot distributiecentrum 
(zie kader). Begin dit jaar werd de opslagcapaciteit er uitgebreid met 
3.500 extra palletplaatsen en aangepaste opslagfaciliteiten voor radia-
toren en buizen op lengte. Vanuit dat distributiecentrum worden zowel 
de 15 filialen – een combinatie van toonzalen en afhaalbalies – bele-
verd als de klant rechtstreeks, thuis of op de werf. De logistieke opera-
ties draaien zes dagen op zeven en 24u./24u.

Voorraden onder de loep
Maar de organisatie kende ook een belangrijke zwakke schakel. Door 
jarenlang te hameren op de perfectionering van de service, werd er 
(te) veel voorraad aangehouden en obsolete voorraad werd nauwe-
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Variëteit aan voorraad in de goederenstroom
Dagelijks worden zo’n 35 vrachten in het dc van Sax Sanitair in Wiels-
beke aangeleverd. Gemiddeld is dat goed voor 100 pallets per dag 
maar op piekdagen kunnen er dat tot 300 zijn. Daarbij komen nog de 
transfers vanuit de 15 filialen, een 150-tal pakketten via collitransport 
en de retours.

In het hoogbouwmagazijn van zo’n 5.000m² worden de goederen 
tot 15m hoog weggezet door drie Crown-smallegangentrucks. In die 
zone is plaats voor ruim 17.000 pallets. Ca. 3.500 SKU’s (stock keeping 
units) worden hier opgeslagen. Radiatoren kunnen terecht in een 
aparte opslagruimte van 2.700m². Er is plaats voor 3.600 pallets en 
er liggen meer 10.000 radiatoren op voorraad. Het eerste en tweede 
niveau in de stellingen zijn picklocaties, het derde en vierde buffer-
locaties. Ook de buizen liggen in een aparte zone, op bulklocaties, in 
beugels op grondlocaties of in draagarmstellingen. Verder is er een 
opslagruimte met rolbruggen voor zware goederen en buitenopslag 
voor pvc en PE-buizen.

Kleine producten worden in de Kardex Horizontal opgeslagen. Dat is 
een geautomatiseerde horizontale carrousel die de goederen naar de 
man brengt. De operatoren worden er gestuurd via een pick-to-light-
systeem. Elk van de 15 horizontale Kardexmachines telt 50 rekken. 
Dat is goed voor 20.700 locaties waar bijna 8.000 SKU’s (stock keeping 
units) worden ondergebracht. 

Overdag gebeurt de goederenontvangst, -receptie en inslag. De nacht-
ploeg zet vanaf 21u. alle bestellingen klaar. In de vooravond kennen de 
routeplanners alle bestellingen voor levering de volgende dag toe aan 
een vrachtnummer. Als alle routes opgemaakt zijn, krijgt elk order een 
picklijstnummer, zodat de orderpicking kan starten. ‘s Nachts worden 
gemiddeld 3.000 orderlijnen verzameld. Gepickte goederen komen 
in een consolidatiezone van 1.800m² terecht, waar ze op basis van het 
vrachtnummer worden gesorteerd zodat de chauffeurs ze vanaf 6u. 
kunnen opladen. Via de 20 laadkades verlaten ze het dc richting klant. 
Al het transport gebeurt met eigen vracht- en bestelwagens.

De eerste resultaten van de optimaliseringsoefening binnen het distributiecentrum zijn alvast 
veelbelovend. De voorraadrotatie is met 30% verbeterd en tezelfdertijd is de customer service van 93% 
naar 97,5% (orderlijnniveau) gestegen.

lijks gedetecteerd. Dat kon beter, zo vond 
ook CRH, de Ierse bouwmaterialengroep die 
Sax Sanitair twee jaar geleden overnam. CRH 
is in ons land eigenaar van diverse bedrijven 
in de bouwsector zoals Klaps, Marlux, Ergon, 
Gamma en Schelfhout. De overname van Sax 
Sanitair paste binnen de strategie van CRH 
om in ons land actief te worden op het vlak 
van Sanitary, Heating and Plumbing (SHAP). In 
dat kader werden ook de firma’s Schrauwen in 
Antwerpen en Lambrechts in Hasselt overge-
nomen. 

“We beseften al langer dat voorraadbeheer 
niet bepaald ons sterkste punt was maar 
hadden het altijd te druk met de klant tevre-
den te stellen. Naarmate we groeiden merk-
ten we dat de voorraden zich begonnen op 
te stapelen”, aldus Ronald Kerckhaert. “Toen 
na de overname door CRH naar mogelijke 
verbeteringspunten werd gezocht, verwon-
derde het ons niet dat onze voorraden als 
pijnpunt kwamen bovendrijven. In ons dis-
tributiecentrum slaan we intussen zo’n 12 
miljoen euro aan producten op. Tellen we 
daar de filialen bij, dan komen we aan nog 
eens ruim 5 miljoen extra. Als we willen ver-
der groeien zoals nu, was het noodzakelijk 
om dat cijfer aan banden te leggen. Zelf had-
den we evenwel niet de kennis en tijd om die 
voorraadoefening helemaal alleen te doen. 



Daarom heeft CRH ons een jaar geleden in contact gebracht met 
Xeleos Consulting.”

Nu de voorraad beter onder controle 
is, kan Sax Sanitair met een gerust hart 

verder groeien

Doel van het project was om de voorraadrotatie te verhogen en tegelijk 
de customer service nog te verbeteren. Om die – op het eerste gezicht 
tegenstrijdige belangen – aan te pakken, moest het heel volledige 
voorraadbeheer holistisch bekeken worden.  Daarbij werd besloten 
om allereerst op het distributiecentrum in Wielsbeke te focussen. In 
een eerste fase nam Xeleos Consulting de nodige tijd om de bestaande 
werkwijzen en methodes grondig te analyseren en de belangrijkste 
problemen te detecteren. Op basis van die analyses werd een actieplan 
uitgewerkt met het oog op diverse verbeteringen op het vlak van voor-
raadstrategie, voorraadplanning, bevoorradingsprocessen en IT-syste-
men.

Optimaliseren met Optimact
In het optimaliseringsproces betekende de introductie van Opti-
mact, de inventory management software van Xeleos Consulting, een 
belangrijke stap voorwaarts. Voordien maakte Sax Sanitair gebruik van 
Excel om de voorraadparameters te berekenen. “De nodige bereke-
ningen met Excel doen was een tijdrovende bezigheid”, weet Stefaan 
Wanten. “Bovendien was onze tool niet accuraat genoeg om de voor-
raadparameters te bepalen voor onze 15.000 voorraadartikelen. Dat 
zorgde ervoor dat we te kampen hadden met stockbreuken, overstocks 
en producten die veel te lang in het magazijn bleven liggen.” “We heb-
ben Xeleos Consulting meteen duidelijk gemaakt dat we zeker open-
stonden voor nieuwe software maar dat de integratie in ons IT-systeem 
tegen zo laag mogelijke kosten moest gebeuren, wat zeer goed gelukt 
is. Immers, we willen graag – binnen de CRH-groepstrategie – over een 
paar jaar een nieuw ERP-pakket (Enterprise Resource Planning) annex 
WMS (Warehouse Management System) implementeren, en dan zullen 
we sowieso een en ander moeten herbekijken”, voegt Ronald Kerck-
haert eraan toe. 

De nieuwe tool laat Sax Sanitair vandaag toe om nieuwe artikelen op 
de voet te volgen, zodat de aankopen beter kunnen worden afgestemd 
op de evolutie van de vraag.  “Van geleidelijk aan minder verkopende 
artikelen kunnen we minder gaan bestellen. En als de tool aangeeft dat 
een artikel zeer populair is, kunnen we overwegen om er voorraad van 
in huis te nemen”, illustreert Stefaan Wanten.  “We nemen nu ook sys-
tematisch alle obsolete producten onder de loep. Dat zijn producten 
die het voorbije jaar minder dan één keer zijn verkocht. Die producten 
kunnen we dan bijvoorbeeld via speciale acties toch nog trachten te 
verkopen.”

Met behulp van Optimact worden maandelijks de verkoopgegevens 
van de afgelopen maand ingelezen. Daaruit worden alle excepties 
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gefilterd, waarna een nieuwe forecast kan worden gemaakt, rekening 
houdend met vooraf bepaalde minimum- en maximumparameters. “Zo 
vermijden we niet enkel dat we te weinig maar ook dat we systematisch 
te veel voorraad in huis halen. Intussen heeft Xeleos Consulting ook 
een performantiemeetsysteem voor ons uitgewerkt. Dat stelt ons in 
staat om maandelijks de belangrijkste pijnpunten aan het licht te bren-
gen. Op die manier blijft de verbeteringsdynamiek binnen het bedrijf 
leven”, zegt Ronald Kerckhaert.

Daarnaast  vormde het change management een belangrijk aan-
dachtspunt tijdens het verbeteringstraject. Er zijn immers heel wat 
medewerkers – aankopers, orderopvolgers, e.d. – bij de veranderin-
gen betrokken. 
Stefaan Wanten: “Tijdens het hele optimaliseringstraject hebben we 
veel tijd gestopt in de nodige begeleiding en training. Voor een werf 
bijvoorbeeld hadden medewerkers vroeger de neiging om alvast alles 
bij de leverancier te bestellen. Voor alle zekerheid, want “dan ligt het 
materiaal toch al bij ons”. Maar iedereen weet dat bouwprojecten 
geregeld vertraging oplopen, dus dan bleven die zaken hier gemak-
kelijk een half jaar liggen. Nu mogen onze medewerkers pas bestel-
len op het moment dat dat nodig is. Dat houdt in dat ze op gere-
gelde tijdstippen naar de installateur moeten bellen om te polsen of 
de timing nog steeds dezelfde is. Zulke zaken vragen uiteraard een 
zekere discipline van onze mensen.”

Filialen in volgende fase
De eerste resultaten van de optimaliseringsoefening binnen het distri-
butiecentrum zijn alvast veelbelovend. De voorraadrotatie is met 30% 
verbeterd en tezelfdertijd is de customer service van 93% naar 97,5% 
(orderlijnniveau) gestegen. “We kunnen dus wel stellen dat we in onze 

opzet – een beter voorraadbeheer in combinatie met een nog betere 
service – zijn geslaagd”, besluit Ronald Kerckhaert. 

Onlangs is Xeleos Consulting ook gestart met de voorraadanalyses in 
de filialen. Die zullen nu een voor een aan de beurt komen. “Nu de 
goede resultaten in het distributiecentrum van Wielsbeke zichtbaar 
zijn, is ook de goodwill bij de medewerkers in de filialen om ervoor te 
gaan een stuk groter. Tegen volgend voorjaar willen we in elk geval 
alle filialen op de nieuwe manier laten werken”, aldus Stefaan Wanten.

Klaar voor verdere groei
Nu de voorraad beter onder controle is, kan Sax Sanitair met een 
gerust hart verder groeien. “In tegenstelling tot de algemene cij-
fers in de sector, boeken wij nog steeds elk jaar betere resultaten. 
We zijn ervan overtuigd dat ons perfectionisme op het vlak van 
logistiek daar voor een belangrijk stuk mee te maken heeft”, aldus 
Ronald Kerckhaert. 

“Sinds de komst van ons e-commerceplatform mei vorig jaar belo-
ven we de klant een nog snellere levering. Alle bestellingen die de 
installateur via het internet doorgeeft voor 22u., heeft hij de vol-
gende dag in huis. Kleine bestellingen van voorraadartikelen kun-
nen zelfs tot 6u. besteld worden en worden vaak diezelfde morgen 
nog geleverd”, vervolgt Ronald Kerckhaert. “Het voorbije jaar heb-
ben we onze e-commercetool geoptimaliseerd qua gebruikersvrien-
delijkheid en we geven de installateurs ook opleidingen. Momenteel 
maakt zo’n 10% van onze installateurs gebruik van de tool maar we 
zouden dat cijfer heel graag optrekken tot ten minste 25%. Op het 
vlak van logistiek zijn we daar nu in elk geval volledig klaar voor.”
TC
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