
JCL Logistics is een relatief nieuwe 

naam op de logistieke markt in 

Nederland.  JCL heeft in 2009 Nunner 

overgenomen en in de zomer van 

2011 de activiteiten van Wincanton 

in Nederland. De logistiek dienstver-

lener heeft in de loop der jaren een 

aantal belangrijke specialismes ont-

wikkeld. Zo zijn de warehouse-

activiteiten in ’s-Heerenberg voor 

een groot deel gericht op bike logis-

tics met een aantal gerenommeerde 

merknamen in het klantenportfolio. 

Het warehouse in Eersel is volledig 

ingericht voor een drankproducent. 

Daarnaast verzorgt JCL logistieke 

activiteiten voor een groot aantal 

andere klanten in Nederland in de 

food-, feed- en fast moving consumer 

goods-industrie. “Ook verzorgt JCL 

ook het freight management voor 

een aantal multinationals en behoren 

we tot de marktleiders in logistieke 

activiteiten naar de landen van het 

GOS, het Gemenebest van Onafhan-

kelijke Staten”, vertelt Bert de Vries, 

general manager operations van JCL 

in de Benelux.

‘Goed inspelen op behoeftes’
JCL maakt in Nederland al vele jaren 

gebruik van het warehouse manage-

ment systeem (WMS) van LSP So-

lutions. De logistiek dienstver-lener 

gebruikt LSPwms zowel voor de op-

slag en orderpicking van fietsen, 

dranken, voedingsmiddelen als spare 

parts: productgroepen die elk om een 

andere aanpak vragen. 

De Vries is dan ook te spreken over 

de samenwerking. “LSP is flexibel en 

denkt mee over oplossingen. Het is 

geen hele grote softwareleverancier, 

maar ze kunnen wel inspelen op 

onze behoeftes. Met hun flexibiliteit 

onderscheiden ze zich van de grotere 

leveranciers”, vertelt De Vries.

Jarenlang draaiden de warehouses 

in ’s-Heerenberg, Eersel en Moerdijk 

op een WMS dat was geïnstalleerd op 

een server van het moederbedrijf in 

het Verenigd Koninkrijk. Dat hield op 

toen JCL de activiteiten van het Britse 

Wincanton overnam. Sindsdien ver-

zorgt LSP de hosting van de server. 

Een betrouwbare oplossing die ook 

financieel interessant is. De Vries: 

“Het is een stabiel systeem. We merken 

er niets van dat het systeem nu elders 

staat, dus dat is een goed teken.”

JCL Logistics 
JCL Logistics, met zijn hoofdkantoor 

in Graz (Oostenrijk), opereert in 25 

landen en telt meer dan 60 divisies 

en 1900 medewerkers. De operatio-

nele activiteiten betreffen transport, 

product logistiek en e-commerce. 

JCL is gespecialiseerd in health, 

chemie, retail, automotive en indus-

trie. De omzet van JCL Logistics be-

draagt 520 miljoen euro per jaar. Met 

zijn slanke bedrijfsstructuur en de 

jarenlange ervaring in verschillende 

sectoren is het vizier gericht op het 

hoogste niveau van klantoriëntatie. 

JCL Logistics accepteert verantwoor-

delijkheid voor alle producten van 

klanten in de hele supply chain.

JCL Logistics steunt al jaren op
stabiel en flexibel WMS

JCL Logistics is een interna-
tionaal opererende logistiek 
dienstverlener die actief is op 
negen locaties in Nederland. 
Op vijf van die negen locaties 
maakt JCL gebruik van LSP-
wms, het warehouse manage-
ment systeem van LSP Solutions. 
Een WMS dat al tientallen jaren 
naar tevredenheid presteert. 


