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Het bedrijf
Action is een snelgroeiende winkelketen in zowel Nederland als België en telt 

momenteel rond de 6.000 werknemers. Het bedrijf is opgericht in 1993 en telt 

momenteel ruim 220 eigen winkels. Het assortiment omvat non-food artikelen 

uiteenlopend van textiel tot schrijfwaren. In logistiek opzicht werkt de formule 

van Action als een supermarktketen met 100% eigen distributie vanuit het 

distributiecentrum naar de winkels. De belevering van de eigen winkels gebeurt 

vanuit één distributiecentrum in Zwaagdijk-Oost met een oppervlakte van ruim 

50.000 m². Momenteel wordt vanwege de groei gewerkt aan de uitbreiding van 

het distributiecentrum tot 100.000 m². Vanuit Zwaagdijk-Oost trekken dagelijks 63 

vrachtwagens erop uit om de winkels te voorzien van voorraad. Alle vrachtwagens 

zijn voorzien van de WEBFLEET applicatie van TomTom Business Solutions. 

 

De uitdaging
“Ons bedrijf is in de afgelopen jaren enorm gegroeid”, aldus Barry Barnhoorn, 

hoofd logistiek van Action. “Voorheen deden wij de verwerking van de 

orders en de planning voor de belevering allemaal op papier. Door de 

enorme groei waren we toe aan een digitaliseringslag omdat een handmatige 

planning te onoverzichtelijk werd.” In de zoektocht naar die digitalisering en 

professionalisering werd door Action het ritplanningsprogramma WinRoute 

van Routing International aangeschaft. In aanvulling daarop wilde Action ook 

graag de beschikking hebben over een webfleet applicatie. Na een uitgebreide 

inventarisatie kwam Action terecht bij TomTom Business Solutions. 
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De oplossing
De toepassing die TomTom Business Solutions kon bieden sloot prima aan 

bij de vraag van Action om een simpel te bedienen en overzichtelijk systeem 

zonder poespas. Voor hen was de koppeling aan WinRoute echter essentieel 

voordat tot aanschaf overgegaan kon worden. Die integratie is door TomTom 

en Routing International gerealiseerd en op korte termijn succesvol tot 

stand gekomen. Filialen van Action plaatsen dagelijks voor aanvulling van de 

winkelvoorraad een order via SAP. Deze orders worden vanuit SAP gestuurd 

naar WinRoute. De transportplanning maakt met behulp van dit programma 

een transportplanning, zodat bekend is wat iedere chauffeur de volgende dag 

moet doen en welke filialen hij met de vrachtwagen bevoorraadt. Zijn route 

wordt met alle ordergegevens doorgestuurd naar TomTom Business Solutions. 

Hiermee gaat hij op pad en rijdt zijn route in de juiste volgorde. Als de 

chauffeur een filiaal heeft beleverd geeft hij dat via de TomTom aan en komt de 

volgende opdracht in beeld. De transportplanning weet door TomTom hoe ver 

de betreffende chauffeur met zijn beleveringsroute is.

De voordelen
Voor Action was de kostenbesparing die de WEBFLEET applicatie van 

TomTom Business Solutions oplevert van secundair belang. Action wilde de 

beheersbaarheid over de planning en de chauffeurs vergroten en realiseerde 

dat met WinRoute en TomTom Business Solutions. Door de combinatie van 

Winroute en de WEBFLEET applicatie kan de afdeling planning continu 

monitoren waar een betreffende chauffeur zich bevindt. Dit zorgt bij de 

transportplanning, het magazijn en bij de chauffeurs voor rust en controle.  

De communicatie met berichten via TomTom is ook erg efficiënt en zorgt 

ervoor dat er minder telefoongesprekken nodig zijn. “Deze digitaliseringslag is 

voor Action absoluut een verbetering” aldus Barry Barnhoorn. 

Voor de toekomst ziet Barry Barnhoorn nog wel mogelijkheden. Het systeem 

gaat de winkels die wachten op belevering een vooraankondiging geven als 

de chauffeur binnen vijftien minuten bij de winkel arriveert. De bedrijfsleider 

kan dan vast met zijn medewerkers de retourgoederen klaarzetten en de 

goedereningang openen. Levering zal dan zowel voor de winkel als voor de 

chauffeur een stuk soepeler gaan verlopen.
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