
 
 
 

Lean Transformation, Lean Office & Lean Logistics 
bij 

Veenstra|Fritom te Heeg 

 

 

 

Datum : Donderdagmiddag 16 mei 2013 
13.00 – 17.00 uur 

Adres : Lytshuzen 26 
8621 XG  Heeg 

Telefoon : 0515 – 44 33 52 
Website : www.veenstrafritom.nl  

Wij zijn te gast bij : Bas Koopmanschap (Algemeen Directeur) 
Conrad Leegstra (Manager Bedrijfsvoering) 
Joris Wijnja (Adjunct Directeur Operatie) 
Arjen Hoekstra (Logistic Engineer)  

http://www.veenstrafritom.nl/�


 

 
www.leaninnovationnetwork.com Bedrijfsbezoek 16 mei 2013 – Veenstra|Fritom te Heeg 
 

2 

Veenstra|Fritom 

Als partner van Bosch, AP Nederland en Biddle kan Veenstra|Fritom de totale logistieke 
dienstverlening voor haar rekening nemen. 

 
 
 
Veenstra | Fritom is een familiebedrijf dat zich met 110 eenheden bezig houdt met binnenlandse dis-
tributie, Eurogroupage® en Warehousing. Veenstra is in 1928 opgericht door Wessel Veenstra en 
onderdeel van Fritom Group, waar inmiddels 7 transportbedrijven deel van uit maken, te weten 
Bidon|Fritom, Melkweg|Fritom, Forvision|Fritom, Oldenburger|Fritom, Sanders|Fritom, TGN|Fritom en 
Veenstra|Fritom. In totaal beschikt de Fritom Group over meer dan 750 medewerkers en 500 eenhe-
den, waarmee ze in de Top 20 van Logistieke Dienstverleners in Nederland staan. 
 

 
 
 
Veenstra|Fritom verzorgt als partner de regiefunctie in logistieke dienstverlening en voegt waarde toe 
in de totale logistieke keten. Hierbij gaat het niet alleen om transport en warehousing, maar in toe-
nemende mate eveneens om excellente automatisering en datacommunicatie, onontbeerlijk voor 
adequate gegevensoverdracht tussen de verschillende ketenpartners. Al meer dan 10 jaar onder-
steunt Veenstra|Fritom de Lean Transformatie bij Nefit/Bosch en heeft daarin veel geleerd. Sinds 
2009 is Veenstra|Fritom ook in het eigen bedrijf bezig met lean onder het motto “LOGISCH!”. 
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www.leaninnovationnetwork.com Bedrijfsbezoek 16 mei 2013 – Veenstra|Fritom te Heeg 
 

3 

Middagprogramma 16 mei 2013 

13.00 uur Ontvangst bij Veenstra|Fritom te Heeg 
 
13.15 uur Woord van welkom en nieuws vanuit het Lean Innovation Network 

door Jacqueline Hofstede – initiatiefnemer en directeur Lean Innovation Network 
 
13.20 uur De ontwikkeling van Veenstra|Fritom 

Bas Koopmanschap geeft een korte introductie over Veenstra|Fritom en de Fritom 
Group. Hij geeft een schets van de verschillende ontwikkelingsfasen vanaf de oprichting 
in 1928 tot aan de dag van vandaag. Steeds is er een crisis aan te wijzen als startpunt 
van een fundamenteel nieuwe fase van het bedrijf, waarbij ondernemerschap de basis is 
voor elke ontwikkelingsfase. 

 
13.45 uur Lean Office binnen Veenstra|Fritom 

Sinds 2009 is Veenstra|Fritom ook intern bezig met Lean onder de projectnaam Logisch! 
Conrad Leegstra zet uiteen hoe het Logisch! project binnen Veenstra|Fritom verloopt. 
Wat is er goed gegaan, maar vooral ook in welke valkuilen is het bedrijf gestapt, waar 
staat het bedrijf nu en welke stappen moeten er nog gezet worden om tot een succesvol-
le Lean implementatie te komen. 

 
14.30 uur Een concreet project: Order Entry 

Vanuit de Lean filosofie een concreet project wat in de komende weken van start gaat, 
de Order Entry. De basis van dit proces is heel erg bepalend voor de faalkosten die later 
in het proces ontstaan. Joris Wijnja vertelt op welke wijze Veenstra|Fritom dit project aan 
wil pakken. 

 
14.45 uur Pauze 
 
15.00 uur Rondleiding en Feedback 
 
16.15 uur Lean in de Logistiek: waar liggen uw kansen? 

Arjen Hoekstra, Logistic Engineer, geeft aan de hand van een Supply Chain aan waar de 
“lean” kansen voor bedrijven liggen, wat hier het voordeel van is en hoe een goede logis-
tiek dienstverlener u kan helpen om deze kansen te verzilveren. 

 
17.00 uur Afsluiting met een hapje en een drankje 
 
 

Volgende gezamenlijke ontmoetingen van het Lean Innovation Network 
 

30 mei 2013 
Bedrijfsbezoek Kadaster Geo-Informatie te Zwolle 

 

27 juni 2013 
Bedrijfsbezoek Aldipress te Duiven 

 

17 september 2013 
Bedrijfsbezoek Bosch/Nefit te Deventer 
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