
(Infotorial)

Er zit toekomst in Shelter Storage

werking,” noemt jobcoach Eddi Bakker van Meesterwerk het. “Hier werken 27 mensen aan de op-

drachten. Werknemers die in een begeleide productieomgeving zorgen dat de klanten van Shelter

Storage tevreden zijn. De werkzaamheden zijn altijd aanvullend

en dankzij de korte lijnen met Shelter Storage kunnen we efficiënt

werken. Dat onze werknemers plezier in hun werk hebben, blijkt

wel uit het ziekteverzuim: dat is nagenoeg nul.”

Toekomst

Voor een toekomstbestendig bedrijf zijn twee zaken belangrijk,

stelt Herman Bodéwes. “Bij zulke grote aantallen goederen is een

goede logistiek onontbeerlijk. Die moeten bovendien worden op-

geslagen in goed onderhouden gebouwen uitgerust met een ge-

kwalificeerd machinepark. Logistiek en onderhoud dus en daar

werken we hard aan in ons bedrijf. Er zit toekomst in de opslag en

die waarborgen we door nu al het team te formeren waarmee we jaren vooruit kunnen.”

Daarvoor is Erik Peddemors degene die de logistiek en klantencontacten regelt en Rik Bodéwes de-

gene die zich over het onderhoud en de technische zaken buigt. “Na mijn technische opleiding ben

ik steeds actiever geworden binnen Shelter Storage en dat gaat de komende jaren nog meer worden,”

aldus Rik, zoon van Herman. “Met veel vertrouwen zien we de toekomst van Shelter Storage tege-

moet. Zo kunnen we het bedrijf voorzetten op dezelfde flexibele, betrouwbare manier.”

Ook kijken ze vooruit op de ontwikkelingen die ongetwijfeld nog gaan komen. Het belang van web-

winkels wordt bijvoorbeeld steeds groter. Er huren nu al veel eigenaren van webwinkels ruimte bij

Shelter Storage en dat gaan er naar verwachting nog veel meer worden. Ook is er het idee van een

pickuppoint waarbij klanten online hun producten kunnen bestellen – zelfs bij verschillende winkels

– en die in een zending kunnen ophalen bij Shelter Storage. Schoenen in de webwinkel, boodschap-

pen van de supermarkt. En dan staat alles klaar om afgehaald te worden. Scheelt verzendkosten en

biedt een handige oplossing voor wie weinig thuis is. 

Shelter Storage is gevestigd aan de Schelmaatstraat 21 in Oldenzaal, telefoon 0541-521765, e-mail

info@shelterstorage.com, www.shelterstorage.com

Shelter Storage heeft met zijn opslagmogelijkheden een bewezen formule in handen die al jaren veel

bedrijven tot dienst is. In het Oldenzaalse bedrijf wordt bovendien aan de toekomst gewerkt. Op-

slagruime wordt immers steeds belangrijker; helemaal in combinatie met

flexibiliteit. 

OLDENZAAL – Shelter Storage is het bedrijf van Herman Bodéwes. Werd

het in 1986 – het jaar van de oprichting – nog veembedrijf genoemd, te-

genwoordig spreken van opslagbedrijf. Opslag van materialen is de basis,

de Value Added Logistics maken het compleet. Want wie voorraden op-

slaat, wil ze ook verwerken. Daarvoor biedt Shelter Storage alle mogelijk-

heid in de talloze hallen op bedrijventerrein Eekte-Hazewinkel. 

Shelter Storage biedt overdekte, verwarmde en beveiligde opslagruimte

aan zakelijke klanten. De goederenopslag is verspreid over 92 duizend

vierkante meter vloeroppervlak. Ter vergelijking: dat is de grootte van vijftien voetbalvelden. Het idee

achter Shelter Storage: goederenopslag in een betrouwbare, betaalbare, bereikbare en beveiligde

omgeving.

“Wie handelt, heeft opslagruimte nodig. Maar niet voortdurend of altijd evenveel. En dat is waarom

klanten bij ons komen, want hier kunnen ze terecht voor flexibele opslagmogelijkheden,” stelt Her-

man Bodéwes. “De tijdsduur is flexibel, net zoals het vloeroppervlak. Want wie de helft van een partij

heeft verkocht, creëert weer vrije ruimte. En zo halveert de huurprijs. En wie seizoensproducten ver-

koopt, heeft niet het hele jaar behoefte aan opslagruimte. De ondernemer met kerstballen is bijvoor-

beeld nu weer bijna klaar met zijn levering.”

En zo wisselen de gebruikers van de opslaghallen voortdurend, hoewel Shelter Storage veel vaste

klanten heeft. 

Value Added Logistics

Een belangrijk onderwerp bij de klanten is VAL, Value Added Logistics. Bij Shelter Storage worden

enorme hoeveelheden producten opgeslagen en die moeten allemaal worden klaargezet voor de ver-

koop. Stickeren, testen, verpakken, assembleren, schoonmaken; alle zaken waardoor de voorraden

meerwaarde krijgen. De huurders hebben bij Shelter Storage de vrijheid om die werkzaamheden zelf

uit te voeren, maar kunnen ook gebruik maken van het personeel van Shelter Storage. “Sommige

zetten eigen personeel in, anderen willen er geen omkijken naar hebben en schakelen ons in. Ook

een goede mogelijkheid is gebruik maken van de diensten van Meesterwerk,” aldus Bodéwes.

Meesterwerk maakt gebruik van een hal op het terrein van Shelter Storage. “Een heel goede samen-

Goederenopslag in een betrouwbare, betaalbare, 
bereikbare en beveiligde omgeving

‘Team geformeerd dat de toekomst van Shelter Storage waarborgt’

Schelmaatstraat 21, 7575 BC Oldenzaal. Telefoon:0541 521 765

Het team dat er
met veel passie
en ambitie 
zorgdraagt voor
de toekomst van
Shelter Storage: 
Erik Peddemors
en Herman en
Rik Bodéwes.
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