
‘Je treft het. Deze periode, rondom de feest-
dagen, is voor ons de drukste periode van het 
jaar. Gemiddeld verwerken we hier per dag 
zo’n 1000 tot 1200 orders. Nu zijn het er wel 
4000’, zegt Sander Bak, directeur logistiek en 
ICT. Hij leidt samen met site manager Patrick 
Castelijns wethouder Jop Fackeldey rond door 
het bedrijf.

Mannen en vrouwen in rode jassen pikken 
orders op, die vervolgens worden verpakt en 
in grote karren naar vrachtwagens worden 
vervoerd. Teamleiders houden de processen in 
de gaten. Op een groot dashboard is exact te 
zien wie wat doet en hoeveel pakketten er per 
uur worden klaargezet voor verzending.

Ruimte
Het logistieke centrum verhuisde in de zomer 
van 2016 vanuit Amersfoort naar Lelystad. 
Sanoma, de eigenaar van vtwonen, vond hier 
genoeg ruimte om de vele producten (en die 
van een aantal andere webshops) op te slaan 
en te versturen. Er werken 24 vaste medewer-
kers en ruim 20 flexibele krachten. Men is van 
8.00 uur tot 23.00 uur (in twee ploegendien-
sten) in touw. Op deze manier kan vtwonen.
nl ook de klanten die ’s avonds tot 22.00 uur 
een bestelling plaatsen de volgende dag blij 
maken met hun aangekochte product.

‘vtwonen bestaat al meer dan vijftig jaar en is 
een sterk merk’, zegt Sander. ‘vtwonen wordt 
geassocieerd met wooninspiratie en betaal-
bare kwaliteit. We hebben een magazine, 
televisieprogramma, organiseren een beurs 
en mensen kunnen online inspiratie bij ons 
opdoen en mooie artikelen kopen in onze web-

shop. We werken crossmediaal en versterken 
elkaar.’

Hij vertelt dat de vtwonen shop zich de afge-
lopen vier jaar enorm heeft ontwikkeld. ‘Ons 
assortiment bestaat vandaag de dag uit 30.000 
tot 35.000 artikelen, die allemaal via PostNL 
en het Lelystadse Flevobird thuis worden 
bezorgd. ‘

De grote hal is verdeeld in verschillende 
ruimten, die vaak tot bijna plafondhoogte 
staan volgestapeld met een verscheidenheid 
aan producten. Daarnaast is er een afdeling 
die zich bezighoudt met de ontvangst van 
nieuwe producten en een afdeling die zich 
concentreert op de retourzendingen. ‘Slechts 
7 procent komt terug en verwerken we weer in 
het magazijn.’

Memobord
Patrick: ‘De topper van 2017? Dat was het 
vtwonen memobord met knijpertjes. Hang je 
de vrolijkste quotes, belangrijke boodschap-
penlijst of liefste foto’s op, staat als product-
beschrijving in de webshop. Nou, dat heeft 
Nederland massaal gedaan!’, lacht hij.
Sander en Patrick stoppen bij een foto- en 
filmstudio, waar productfoto’s en video’s wor-
den gemaakt voor op de website of in het blad. 
Ze lopen door. Vele meters kleurrijke produc-
ten in allerlei vormen en maten volgen. De 
merken? Ixxi, Weber, Brabantia, Koeka… noem 

maar op! ‘Je vindt hier naast het assortiment 
van vtwonen producten van zo’n 300 leveran-
ciers, vertelt Patrick.

Door de harde groei groeit het logistieke 
bedrijf bijna uit haar jasje. ‘We zullen dit jaar 
het pand nog beter geschikt gaan maken voor 
e-commercie en dankzij nieuwe ICT hopen 
we in 2018 nog efficiënter te kunnen werken, 
zodat we onze klanten uiteindelijk nog beter 
kunnen bedienen’, besluit Sander enthousiast.

Bij de foto’s:
Wethouder Jop Fackeldey in gesprek met Sander 
Bak (links) en Patrick Castelijns (rechts).

Gemiddeld verwerkt het logistieke centrum van 
vtwonen.nl zo’n 1000 tot 1200 orders per dag.

In twee ploegendiensten wordt ervoor gezorgd 
dat de bestelde artikelen de volgende dag kunnen 
worden bezorgd.
 
Foto’s: Fotostudio Wierd

Lelystad is een zelfbewuste, moderne 
en trotse stad die ondernemende men-
sen van harte welkom heet. In de serie 
‘Made in Lelystad’ maakt u kennis met 
bedrijven die Lelystad als vestigingsplaats 
en uitvalsbasis voor hun bedrijfsactiviteiten 
hebben gekozen. ‘Die keuze is niet voor niks’, 
stelt wethouder economische zaken Jop Fackeldey. 
‘Het is de ligging en de steeds betere bereikbaarheid 
via weg, spoor, water en lucht in combinatie met onze 
ondernemersvriendelijke benadering die bedrijven helpt bij hun 
dagelijkse werk en het realiseren van verdere toekomstplannen.’ 
Onlangs bezocht de wethouder het distributiecentrum van vtwonen.nl. 

vtwonen.nl kiest voor Lelystad

Meer weten over ondernemen in  
Lelystad?  
Kijk op www.lelystad.nl/ondernemen.  
Of bezoek ons in het Stadhuis,  
Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad. 
ondernemersplein@lelystad.nl
tel. 0320-278555

Wist je dat alle bestelde producten van vtwonen.nl via het logistieke centrum in Lelystad bij je 
thuis worden bezorgd? Een pand op bedrijventerrein Noordersluis van bijna 10.000 vierkante 
meter staat tjokvol met sfeervolle en trendy lampen, kaarsen, kleden, banken, kasten, bedden, 
barbecues, pannen en andere woonartikelen.

Logistiek centrum wil in 2018 nog efficiënter werken


