
  

 

Bent u geïnteresseerd in cross docking als oplossing voor 

uw zorgorganisatie? Neem dan contact op met Stichting 

Lucrum via info@lucrum.nl of bel 053 – 203 00 31. 

•  Tijdsbesparing voor uw zorgpersoneel
   Cross & Care Logistics levert uw goederen op de afdeling en zet goederen wanneer gewenst ook 

in de koelkast. Dit zorgt ervoor dat uw medewerkers meer tijd overhouden voor zorgtaken.  

Uit onderzoek blijkt dit jaarlijks duizenden uren te schelen. Wat betekent: extra handen aan het bed.

• Besparing magazijn en voorraad
  Omdat we vaker per week kleinere hoeveelheden meebrengen, is minder opslagruimte op uw  

locaties en afdelingen nodig. Daarbij is er ook geen eigen centraal magazijn en interne trans-

portdienst meer nodig.

• Besparing logistieke kosten leveranciers
  Wanneer een groot aantal leveranciers allemaal onafhankelijk van elkaar hun goederen decen-

traal bij een groot aantal afleverpunten leveren, brengt dit veelal een flinke kostenpost met zich 

mee. Het bundelen van goederen biedt hier belangrijke bespaarmogelijkheden voor.

• Minder stoormomenten en overlast
  Minder vervoersbewegingen betekent ook minder overlast op uw terreinen en minder stoormomenten 

op woongroepen, huiskamers of afdelingen.

• Commerciële vrijheid en eigen regie
  U maakt zelf afspraken met uw leveranciers en bent ook vrij om van leverancier te wisselen  

wanneer u dat wilt.

• Minder vervoersbewegingen en CO2 uitstoot
  Cross docking verminderd het aantal vervoersbewegingen dat nodig is om een organisatie met 

een groot aantal afdelingen decentraal te kunnen leveren. Dit betekent een sterk verminderde  

CO2 uitstoot.

• Retourstromen 
 Retourstromen zoals linnengoed en afval combineren behoort tot de mogelijkheden. 

Voordelen:

Meer informatie

Cross & Care Logistics
DÉ OPLOSSING VOOR DE VER ANDERENDE ZORG
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ETEN EN 
DRINKEN

CROSS & CARE
LOGISTICS

LINNENGOED

Meer gemak, minder stoormomenten 
en minder vervoersbewegingen

Partners

Stap 1 - Bestellen
Uw medewerkers bestellen hun goederen direct 

bij uw vaste leverancier van bijvoorbeeld inconti-

nentiemateriaal of medische disposables.

Stap 2 - Levering 
De leverancier levert de goederen vervolgens 

centraal op één van vele distributiecentra van 

Cross & Care Logistics. Deze goederen worden 

vervolgens door Cross & Care Logistics gesor-

teerd en op afdelingsniveau bij uw organisatie 

geleverd. Dit kan op meerdere serviceniveaus:

• Op de afdeling
Goederen worden door Cross & Care Logistics 

decentraal op afdelingen of woongroepen bezorgd.

• In de koelkast 
Gekoelde goederen worden door Cross & Care 

Logistics chauffeurs in de koelkasten op uw 

afdelingen weggepakt. Op deze wijze ondervinden 

uw medewerkers en cliënten nauwelijks tot geen 

hinder en besparen uw medewerkers tijd omdat 

zij de goederen niet zelf hoeven op te ruimen.

Stap 3 – Factuur
U ontvangt een factuur voor de goederen van 

uw eigen vaste leverancier. In overleg wordt met 

u vastgelegd op welke wijze de kosten voor de 

decentrale levering worden verrekend.

Cross & Care Logistics chauffeurs; 
betrouwbaar, veilig en vertrouwd
Onze vrachtwagenchauffeurs komen bij veel 

zorgorganisaties over de vloer en hebben 

contact met kwetsbare doelgroepen. Om die 

reden besteedt Cross & Care Logistics veel 

aandacht aan het selecteren en opleiden van 

chauffeurs.  Al onze chauffeurs hebben een 

verklaring omtrent goed gedrag en worden 

opgeleid om goed om te kunnen gaan met 

specifi eke situaties.

Dit maakt dat onze chauffeurs 
niet zomaar chauffeurs zijn, 
maar servicemedewerkers met 
een groot rijbewijs.

Hoe het werkt:

Cross & Care Logistics in samenwerking met Lucrum
Cross & Care is een joint venture met Huuskes. Het cross docking vindt 

plaats met verschillende Lucrum partners, waaronder Essity, Lyreco, 

Scholten Medische Groep, Veenman, Carel Lurvink, Renewi en LipsPlus. 

Dat is het uitgangspunt van Cross & Care Logistics. Bij Cross & Care Logistics worden goederen 

van meerdere leveranciers in één levering op afdelingsniveau bezorgd. Denk hierbij aan goederen

als voeding, incontinentiemateriaal en medische disposables, maar ook aan kantoorartikelen, 

schoonmaakmiddelen en bloemen. Het vervoer van allerlei goederenstromen is mogelijk.

Belangrijkste voordeel voor u: een betaalbare oplossing voor de decentrale belevering van al uw 

afdelingen of woongroepen, waardoor uw zorgpersoneel meer tijd (dit loopt op tot duizenden uren 

per jaar) overhoudt voor wat echt belangrijk is: namelijk de zorg voor cliënten.
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