
Het Burghouwt
“Grijp Nooit Mis”
Concept

√ Altijd voldoende voorraad

√ Borging van uw productieproces

√ Efficiënter werken

√ Kostenbesparend



Ketenintegratie

Bij ketenintegratie werken meerdere partijen uit de bouwkolom 
projectongebonden samen met als doel om beter, sneller en goedkoper 
te presteren en faalkosten terug te dringen. We kijken continue in elkaars 
keuken, zitten open met elkaar aan tafel en analyseren gezamenlijk de 
verbeteringen die het mogelijk maken om het product en het proces 
beter, sneller en goedkoper te maken. We zoeken continue naar proces- en 
productinnovaties.

Het oude “vechtmodel” maakt plaats voor zakendoen op basis van 
samenwerken en vakmanschap. Ketenintegratie is meer dan traditioneel 
samenwerken alleen. Het gaat over het integreren van processen om elkaar 
en de gehele keten te versterken. 

Ketenintegratie begint bij anders denken en doen. De samenwerking tussen
uw organisatie en Burghouwt begint met het delen van informatie en elkaar 
inzicht geven in de processen. Op deze manier werken we op de meest 
efficiënte manier samen en creëren we van daaruit winst binnen de gehele 
keten.

Het Burghouwt “Grijp nooit mis“ Concept
Burghouwt “Grijp nooit mis“ concept is een mooi voorbeeld van hoe 
Ketenintegratie u en uw bedrijf vooruit kan helpen door nauw samen te 
werken met uw leverancier. Wij als Burghouwt bieden u de mogelijkheid om
zoveel mogelijk bezig te zijn met de zaken die echt tellen en u minder druk te
hoeven maken over allerlei randvoorwaarden.

Door het overnemen van de secundaire taken in zowel het bestel- en 
leveringsproces, helpt Burghouwt u met het optimaliseren van uw 
productieproces, zodat u zich kunt concentreren op wat het belangrijkst is: 
uw product en uw klanten.
Zie ons maar als de olie die ervoor zorgt dat de motor van uw bedrijf altijd 
optimaal blijft lopen!

We zeggen niet voor niets: Verstandig bouwen, samen met Burghouwt!



Logistieke Oplossingen
Het Burghouwt “Grijp nooit mis“ Concept maakt gebruik van het 
zogeheten Two Bin systeem. Two Bin staat letterlijk voor ‘Twee 
Bakken’ en is een bekende methodiek in de logistiek. Het Two Bin 
systeem is een logistiek voorraad systeem afgeleid van het KanBan 
systeem. De oorsprong van dit systeem ligt in het Japan van de 
jaren ‘50 bij ‘s werelds grootste autofabrikant: Toyota. In het Two Bin 
proces worden goederen veelal aangeleverd in standaard bakken, 
welke kunnen variëren in grootte afhankelijk van het formaat 
van de goederen. De bakken hebben in het Two Bin systeem 
niet alleen een emballage functie, maar eveneens een sturende 
functie. Merk hierbij op dat het FIFO (First-in-First-out) principe in 
het Two Bin systeem is geïntegreerd, doordat de reservevoorraad 
de grijpvoorraad afwisselt. (zie afb. 1)

Zoals de naam die wij onze dienst gegeven hebben reeds aangeeft, 
grijpt u dus nooit mis.

Het belangrijkste voordeel dat Burghouwt Grijp Nooit Mis met 
zich meebrengt is de borging van uw productieproces. Doordat 
er altijd voldoende voorraad aanwezig is, blijft uw productie altijd 
op gang. Verder kan er efficiënter gewerkt worden met mogelijke 
kostenbesparingen op het gebied van: inkoop, opslag, personeel, 
logistiek, transport en beheersing. Bijkomend voordeel is dat uw 
afvalstroom aanzienlijk kleiner word doordat er minder tot geen 
verpakkingsmateriaal nodig is. Afb. 1: Het Two Bin systeem schematisch weergegeven
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Stelling

Burghouwt biedt u de mogelijkheid om stellingen te laten plaatsen waarin de 
bakken gezet kunnen worden. Deze stellingen zijn speciaal voor deze bakken 
vervaardigd en zijn in verschillende maten verkrijgbaar. De stellingen kunnen 
zo geplaatst worden dat ze aansluiten op een productielijn of  werkplek, of er 
kan gekozen worden voor een centrale locatie. Zo kunt u optimaal profiteren 
van Burghouwt Grijp Nooit Mis.
Graag kijken wij samen met u wat het beste bij uw situatie past.

Bestellen

Aan de vaste leverdagen koppelen we in overleg besteldagen. Het bestellen 
van de nieuwe volle bakken gaat door middel van scannen. Op deze manier 
komt de order direct bij ons binnen, zodat de bestelling de eerst volgende 
leverdag weer bij u kan worden afgeleverd.

Wij bespreken graag met u welke scanoplossing het beste bij u situatie past. 

Aanleveren

Voor het aanleveren van de volle bakken en het afhalen van de lege bakken 
bepalen we, samen met u, vaste levermomenten.

Afhankelijk van het aantal, worden de bakken los of op een pallet aangeleverd.
U krijgt vanuit Burghouwt twee Deense karren in bruikleen die bestemd zijn 
voor het tijdelijk opslaan van de lege en volle bakken. De chauffeur zal voor u 
de volle bakken op de kar zetten en de lege bakken mee retour nemen, zodat 
u zich kunt richten op uw productieproces. 

Wanneer de bakken geleverd worden op een pallet zal de chauffeur deze ook 
meteen mee retour nemen zodat u nooit afval heeft staan.

Heeft u meer informatie nodig?
Neem dan gerust contact met ons op. Wij 
komen graag bij u langs om er samen voor te 

zorgen dat ook u nooit meer mis grijpt.

Elst
Bemmelseweg 69
6662 PE Elst
T  0481 350 010
F  0481 350 180

Drachten
Nipkowlaan 20
9207 JA Drachten
T  0512 539 748
F  0512 539 281

Arnhem
P. Calandweg 29
6827 BJ Arnhem
T  026 368 42 42
F  026 368 42 48

Etten-Leur
Patagonweg 10
4879 NR Etten-Leur
T  076 587 94 60
F  076 571 65 63

Wageningen
Nudepark 154
6702 DX Wageningen
T  0317 411 002
F  0317 425 605

Duiven
Innovatie 2c
6921 RN Duiven
T  026 368 42 33
F  026 368 42 34

Arnhem - Duco
P. Calandweg 23
6827 BJ Arnhem
T  026 368 42 47
F  026 368 42 40

Schoonhoven
Platinastraat 2a
2872 ZX Schoonhoven
T  0182 221 012
F  -

Echt
Edisonweg 41
6101 XJ Echt
T  0475 410 210
F  0475 487 457

Den Bosch
Rietveldenweg 39
5222 AP ‘s-Hertogenbosch
T  073 648 88 10
F  073 648 88 11


