Ambitieuze 2022-agenda voor Transferro
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Transferro beleefde met een keiharde groei van bijna 35% en een omzet van meer dan € 145 mln in 2021 het
beste jaar ooit voor de inkoopcombinatie. Een mooie tussensprint in vijf jaar waarin het bedrijf zijn omzet wil
verdubbelen.

Ambitieus 2022
Om die groei te verwezenlijken, is de agenda voor 2022 heel ambitieus. “Als alles loopt zoals we bedacht
hebben kunnen we 2 mei 2022 beginnen met de bouw van een nieuw DC.” Directeur Arap-John Tigchelaar ziet
ook mogelijkheden om meer gebruik van magazijn Oosterhout, van Zevij-Necomij te maken. We onderzoeken
samen hoe we zo slim mogelijk logistiek kunnen bedrijven (redactie: over een eigen nieuwbouw-magazijn of
logistiek samen met Zevij-Necomij schreef MIXpro al eerder) Zo kunnen we nu al met minder voorraad meer
omzet vanuit magazijn Zwolle realiseren."

Samen met Zevij-Necomij
Transferro sloot zich per 1 oktober 2021 aan bij Zevij-Necomij. Het aantal EDI facturen te verwerken is
daarmee t.o.v. 2020 al fors toegenomen. De voornaamste redenen naast krachten bundeling met ZevijNecomij zijn digitalisering en BI-tools geweest. “Dat heeft Zevij-Necomij werkelijk perfect voor elkaar en zorgt
er ook voor dat Transferro verder kan groeien.”
“Maar ook op andere vlakken zitten we zitten niet stil”, omschrijft Arap-John Tigchelaar alle uitdagingen die
Transferro te wachten staat de komende jaren.

In 2021 Toetreding Zevij-Necomij
in 2022 Start met Business Central en Slim4
In 2023 Nieuwbouw Transferro gereed
In 2024 WMS en Magazijnautomatisering
In 2025 Verdubbeling omzet t.o.v. 2020
De ambities die Transferro heeft kunnen alleen behaald worden met een goed managementteam, volgens
Tigchelaar. “We hebben in de afgelopen jaren een mooi managementteam en gemotiveerde medewerkers in
hun krachten gezet. Ik ben daar trots op. Niet een beetje, heel erg trots!”

Ook ledengroei
“Het grootste gedeelte van de groei bij Transferro zal autonoom zijn, maar er komen blijvend nieuwe leden.
Officieel hebben we een soort ‘ledenstop’ maar gedoseerd kunnen er best wel nieuwe leden bij komen. Onze
bestaande leden mogen natuurlijk geen last van nieuwkomers hebben”. Tigchelaar lacht. “We hebben veel
bereikt, we acteren soms op ons uiterste, op onze tenen, kunnen zeker niet alles tegelijkertijd maar we hebben
ook veel ambitie”.

Transferro-cijfers 2021:
Omzet 2021 € 145 mln Orders voor eigen magazijnvoorraad 1.203 Orders van leden bij Transferro 98.895
Aantal verwerkte facturen 365.000 Aantal nieuwe leden per 1/1/2021 12 Aantal nieuwe vestigingen per
1/1/2021 5 Aantal vestigingen dagelijkse levering 159 Aantal vestigingen wekelijkse levering 40
Redactie
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