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SENDCLOUD: SCALE-UP MET
OMZETGROEI VAN 5463%
De Eindhovense ondernemer Rob van den
Heuvel (25) en zijn compagnons waren
nog broekies toen ze in 2012 SendCloud
oprichtten, een digitale verzendtool voor
webwinkels. Nu veroveren ze Europa.
Het begon met frustratie. De jonge Eindhovenaren Rob van den Heuvel, Bas Smeulders en Sabi
Tolou runden een webshop in telefoonaccessoires
en kwamen er al gauw achter dat het verzenden
van hun producten een gruwel was.

Verzendlogistiek
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Van den Heuvel: ,,Toen de shop een beetje begon
te lopen leek het alsof we alleen maar bezig
waren met het overtikken van adresgegevens. We
hadden er een dagtaak aan.”
,,Grote webshops hebben vaak hun eigen verzendlogistiek, maar kleine winkels moeten alles handmatig doen. Toen dachten we: we bedenken zelf
iets,” aldus Van den Heuvel, die op dat moment
nog Bedrijfseconomie studeerde. Ze bedachten
met SendCloud een tool die het hele verzendproces regelt: van het printen van een label
tot retourverzendingen. Ze sloten contracten af
met alle grote vervoerders – denk aan PostNL en
DHL – waardoor webshopeigenaren er met SendCloud ineens veel meer verzendopties bij kregen.

‘Wasbaas’ in de zorg Lips+
investeert in vrachtwagens

Omzetgroei
Er volgden verschillende investeringsrondes. Met
een omzetgroei van maar liefst 5463 procent
over de afgelopen jaren voeren ze de Deloitte
Technology Fast aan. Hoe kregen ze dat voor
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at Eduard Molkenboer (53)
na een carrière bij containeroverslagbedrijf ECT en
koeriersbedrijf DHL de
overstap maakte naar Lips+, is niet zo
vreemd als het op het eerste gezicht
lijkt. ,,Lips+ is vooral een enorme logistieke operatie’’, zegt Molkenboer. ,,We
doen met ongeveer negenhonderd
enthousiaste medewerkers de was voor
35 ziekenhuizen en 300 zorginstellingen
in heel Nederland. Elke dag zijn daarvoor tachtig vrachtwagens onderweg.’’

Aandeelhouder
Molkenboer is sinds 2014 algemeen
directeur van Lips+, en sinds februari
vorig jaar is hij ook één van de vier
aandeelhouders. Tien jaar daarvoor
had de oude eigenaar en naamgever
Hans Lips zijn bedrijf aan de Britse
branchegenoot Synergy Health verkocht,
dat op zijn beurt in oktober 2015 werd
overgenomen door het Amerikaanse
Steris. Omdat wassen en textielverzorging niet tot de kernactiviteiten behoor-

Grip op
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den, konden Molkenboer en drie collega’s in het management het bedrijf met
een lening van het Amerikaanse moederbedrijf overnemen. Van aflossen is het
nog niet gekomen. ,,We zijn juist druk
aan het investeren. Onlangs hebben we

‘Er zit een gezonde
businesscase
onder de lening’
via een leaseconstructie zestig nieuwe
vrachtwagens aangeschaft. Steris vindt
het fijn dat ze hun zaken in Nederland
goed hebben afgewikkeld, maar er zit
uiteraard een gezonde businesscase
onder die lening en het bedrijf heeft
een zeer gezonde balans. En wij zijn
blij met hun lening omdat zij de branche
kennen en naar de lange termijn kijken.’’

70 miljoen omzet
Veel wil Molkenboer niet zeggen
over de resultaten van het bedrijf. ,,We

Welke zaken moet
je als ondernemer
goed in de gaten
houden om groei
te realiseren?
Als ledenorganisatie
helpt evofenedex jaarlijks
honderden ondernemers
die lid zijn met het
optimaliseren van hun
logistiek en met beter
internationaal ondernemen. Samen met onze
15.000 leden hebben
wij een brede blik op de
wereld van onze leden
en de wereld daarbuiten.
Zo nemen wij logistieke
en internationale hindernissen weg en voegen
wij kansen toe.

hebben een omzet van zo’n 70 miljoen
euro en we schrijven zwarte cijfers’’,
is het enige wat hij erover kwijt wil.
De grootste uitdaging zit hem in het
beheersen van de kosten. ,,In de zorg
draait het vooral om kostenbeheersing’’, legt hij uit. ,,Dat legt een
enorme druk op ons en op onze
prijzen.’’ Lips+ heeft nu nog veertien
vestigingen, maar dat zullen er op
termijn minder worden. Volgens
Molkenboer is dat zowel economisch
als ecologisch beter.

Efficiencyslag
De investering in de nieuwe vrachtwagens zorgt volgens Molkenboer
voor een verdere efficiencyslag. ,,Ze zijn
zuiniger dan de oude vrachtwagens
en hebben minder vaak panne. Ze
zijn uitgerust met een speciaal
rijmanagementsysteem, zodat chauffeurs zuiniger kunnen rijden. Bovendien
zijn ze Euro-6 gecertificeerd, waardoor
ze een lagere CO2-uitstoot hebben’’,
zegt hij.

Logistiek en export
Ondernemers willen grenzeloos groeien. Zij doen dit
in een wereld die snel verandert. Een wereld waarin
hun bedrijfsvoering steeds
vaker afhankelijk is van
het internationale speelveld. In deze wereld zijn
logistiek en export sterk
met elkaar verweven geraakt door globalisering,
opgeknipte productieketens en verregaande
digitalisering. Zo vertraagt
een afgesloten brug met
haarscheurtjes de handel
van een verfproducent in
Groningen. Een hack van
de Rotterdamse haventerminal vertraagt het
productieproces van een

oliehandelaar in Tilburg.
Problemen bij een Aziatische rederij zorgen voor
lege schappen bij een
Heerenveense supermarkt.
En de goedkope Britse
pond zorgt voor minder
export bij de bloemist in
Alkmaar. In deze wereld
maakt een goede kennis
van en over logistiek en
export hét verschil. Zorg
daarom dat je bij bent en
weet wat er speelt.
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Lips+, de grootste ‘wasbaas’ in de Nederlandse zorgsector, is na diverse overnames weer
helemaal zelfstandig. De zaken gaan goed. ,,Onlangs hebben we geïnvesteerd in zestig
nieuwe vrachtwagens’’, zegt algemeen directeur Eduard Molkenboer. Door René Bogaarts

elkaar op hun leeftijd? ,,We hadden kennelijk een
goede gunfactor. Nu we investeerders hebben ligt
het anders, maar in het begin hebben we alles op
eigen kracht gedaan.” De ambitie is om eerst
marktleider in Frankrijk en Duitsland te worden
en vervolgens in heel Europa. Een uitdaging, want
elk land heeft weer andere vervoerders en webshopsplatforms. ,,Een paar jaar geleden dacht ik:
als we dagelijks duizend pakketjes versturen, zijn
we binnen. Nu zitten we op een miljoen pakketjes
per maand.” Door Gijs van der Sanden

Lees het hele interview met Rob van
den Heuvel op deondernemer.nl.

1. Weet welke wetgeving
belangrijk is. Nieuwe
producten of diensten
kunnen leiden naar weten regelgeving waar je
geen eerdere ervaring in
hebt. Voorkom dat dit een
obstakel wordt.
2. Laat een onafhankelijke
partij je logistieke processen beoordelen. Laat
bedrijfsblindheid de vooruitgang van jouw onderneming niet belemmeren.

4. Diversifieer je huidige
exportbeleid. Voorkom
afhankelijkheid van een
instabiele regio en spreid
jouw risico.

5. Check je incoterms
(International Commercial
Terms, red.). Is de aansprakelijkheid binnen de
leveringsvoorwaarden zo
opgesteld dat je het minste
risico loopt?

Blijven groeien?
Evofenedex heeft deze
ervaring en deelt graag
vijf zaken waar ondernemers grip op moeten
houden om groei te
bewerkstelligen:

3. Houd je logistieke
kosten tegen het licht.
Wat ben je eigenlijk op
jaarbasis kwijt aan verzendingen van vracht of personeel in het magazijn?

Machiel van der Kuijl is
algemeen directeur bij
ondernemersvereniging
evofenedex. evofenedex.nl
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