
Bahco winnaar ‘leverancier van het jaar’ tijdens het relatiecongres van Zevij-Necomij 
 Oosterhout - Zevij-Necomij, inkooporganisatie voor de technische groothandel hield donderdag 14 juni haar jaarlijks relatiecongres onder de spontane en adremme leiding van dagvoorzitster Sofie van den Enk. Zo’n 500 groothandels en leveranciers in bouw en industrie waren aanwezig in het Chassé Theater te Breda en hebben aanschouwd dat Bahco Leverancier van het Jaar 2018 is geworden. Extra feestelijk was dit jaar de stemming, omdat Zevij-Necomij haar 65-jarig jubileum vierde.   Succesfactoren Zevij-Necomij In zijn openingswoord gaf Zevij-Necomij directeur Marc de Dobbelaere aan dat deze relatiedag in het teken staat van de successen van de afgelopen 65 jaar. “Zeven IJzerhandelaren stonden aan de wieg van Zevij. Ondertussen is Zevij-Necomij uitgegroeid tot markleider in de Benelux met 133 aangesloten groothandels en 581 vestigingen.  Aan de bron van dit succes ligt volgens hem als eerste de ondernemingsvorm van Zevij-Necomij; een coöperatie, die berust op samenwerking, kennis en informatie delen. “Transparantie moet er zijn, die zorgt voor het vertrouwen dat je hebt.”  Als tweede punt: Prijsdifferentiatie. De markt moet je als inkooporganisatie niet verstoren.  De markt moet zijn weg hebben: de beste klant de beste prijs geven. We zijn er zowel voor de kleine als de grote onderneming en focussen voor beide op voor hen goede prijzen en condities en de laagste kosten.” Als derde, maar heel belangrijk punt noemt De Dobbelaere investering in automatisering. “We zijn een ‘big data’ bedrijf en die marktinformatie en –kennis willen we doorgeven aan onze leden.”  Vier je succes!  Net terug van een barre klimtocht naar de top van de Kangchenjunga was daar als spreker bergbeklimmer Wilco van Rooijen. Zijn boodschap, met als onderwerp de ‘Seven Summits’, had als motto: Dromen Delen Durven Doen. Drie adviezen gaf Van Rooijen zijn toehoorders mee: 1. Wees concreet wat betreft doel en visie. 2. Zet de koers uit en houd die vast. 3. Vergeet je succes niet te vieren!  Succesverhalen van de leden Een nieuw onderdeel van Zevij-Necomij NXT was een open discussie tussen de ‘Krachtpatsers’, een panel van aangesloten groothandels en alle aanwezigen in de zaal. Met vragen aangestuurd door de dagvoorzitter werd het een levendig vraag- en antwoordspel.  Vragen als ‘Denkt u dat in de toekomst alles online gaat?’ en ‘Is de technische groothandel de voelspriet in de markt – vertaalt zij de wensen van de klant?’ hielden de gemoederen bezig. Een andere stelling was: Uiteindelijk gaat het om de laagste prijs. Daarop vertelde Jacqueline Beer, directeur van Safe Beveiliging, dat 86% van de mensen bereid is om meer te betalen als er service bij verleend wordt. Swa Donckers, van Donckers Gereedschappen voegt toe: “De klant legt steeds meer problemen bij ons neer. Aan ons de taak om de klant naar de juiste producten te gidsen.”    



Leverancier van het jaar: BAHCO  Voor de verkiezing van Leverancier van het jaar 2018 waren drie leveranciers door Zevij-Necomij genomineerd: Bahco, Matador en Ubbink. Omdat zij een topprestatie leveren voor Zevij-Necomij en haar leden op het gebied van innovatie, het thema van 2018. Door een vakjury bestaande uit de aangesloten groothandels is Bahco als winnaar bekroond. Omdat zij innoveren en gereedschap maken die gebouwd zijn om het risico op aandoeningen te beperken zonder in te boeten aan de prestaties of duurzaamheid. Maar daarnaast weten zij deze innovatieve producten middels goede condities, goede logistiek én een intensieve samenwerking met de groothandel aan de man te brengen. Een terechte winnaar die op alle fronten goed scoort bij de vakjury. René Bruins, Sales Manager Nederland, nam tijdens de relatiedag van Zevij-Necomij de award vol trots in ontvangst.  Revolutionaire verandering Keynote speaker Yuri van Geest, specialist op het gebied van Singularity, verwierf wereldwijd bekendheid met zijn kennis en inzichten in opkomende technologieën als ICT, biotech, robots, artificiële intelligentie, 3D printers en ruimtevaart. Van Geest is sinds 2011 lid van het Topteam Creatieve Industrie o.l.v. minister Verhagen in het kabinet Rutte. Dit betreft het Topsectorenbeleid voor Innovatie. “De ontwikkeling van nieuwe technologieën neemt steeds grotere stappen, zoals het uitvinden van de kwantumcomputer. Ook voor de bouw heeft dat een enorme impact”, aldus Van Geest. “In China lopen ze sterk voorop. Vraagstukken die vroeger 14 miljard (!) jaar zouden duren, doen we nu in 1 dag. Alles wordt mogelijk. We kunnen de meest complexe producten maken.” Ook nieuwe materialen gaan volgens Van Geest voor een revolutionaire verandering van bouwprocessen zorgen. “Zo is grafeen, het wondermateriaal dat 200 x sterker is dan staal, ideaal voor de 3D printer. Het is supersterk en flinterdun. Grafeen zou het internet honderd keer sneller kunnen maken.”  Een optreden van De Speld Live zorgde na deze boeiende voordrachten voor een humoristische afsluiting. Restte nog de borrel waar in een ontspannen sfeer nog uitvoerig werd nagepraat over opnieuw een geslaagd Zevij-Necomij NXT relatiecongres.    
 
 


