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VPB welkom bij Bidvest Deli XL
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Agenda

• Over Bidvest Deli XL

• Onze markten

• Diensten

• Het logistieke netwerk

• Hoe gaan wij om met MVO

• Assortiment van Bidvest Deli XL



Page 3

Over Bidvest Deli XL

Bidvest Deli XL is de 

totaalleverancier voor de 

foodservicemarkt. 
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Deli XL staat voor:

• Delivery

• Delicatesse, delicious, delicieux

• Daily

Kortom, dagelijkse leveringen 

van lekkere producten en dan 

alles in XL formaat. 
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Kernwaarden
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Kernwaarden

We werken resultaatgericht 

aan een gezond klimaat en 

milieu.
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Kernwaarden

We werken samen aan de 

gezondheid van medewerkers, 

klanten en de maatschappij.
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Kernwaarden

We voelen ons 

verantwoordelijk voor de 

keten en we zijn actief 

betrokken bij duurzame 

inkoop.



Page 9

Kernwaarden

Wij delen kennis in 

gastvrijheid en wij voelen ons 

verantwoordelijk voor het 

milieu en de maatschappij. 
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Kernwaarden

Met een hart voor food en een 

hart voor service!
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Geschiedenis
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Geschiedenis
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Geschiedenis
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Geschiedenis
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Bidvest Group Limited

• Internationaal actief in services, handel en 

distributie

• Notering aan de ‘Johannesburg Stock Exchange’

• Actief op 4 continenten

• Meer dan 100.000 medewerkers wereldwijd

• Omzet van 8,35 miljard

• Behoort tot de ‘The World’s Best Companies’ 
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BIDVEST 



Page 17

Onze markten



Page 18

Groothandelsactiviteiten

• Bidvest Deli XL is totaalleverancier voor de foodservice markt. 

Wij zijn onze klanten in de horeca, catering en zorg van dienst met 

een totaal assortiment, betrouwbare leveringen en additionele 

diensten.

• www.delixl.nl is de beste webshop in food voor professionele 

gebruikers. 

Onze service via het web en in het persoonlijke contact onderscheidt 

ons. Wij bieden diverse diensten, zoals online analyses, die hen 

ondersteunen bij het voeren van de eigen bedrijfsvoering.

http://www.delixl.nl/
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Contractdistibutie

• Bidvest Deli XL is contractdistributeur voor de foodservice markt.

Wij ondersteunen professionele cateraars en ketens in horeca en zorg

bij hun inkoopprocessen en logistieke activiteiten. 

• Wij bieden vergaande transparante ketenintegratie en 

ketensamenwerking.

Van bron tot bord maken we gezamenlijk afspraken. Onze klanten

waarderen de betrouwbaarheid van het logistieke netwerk en de 

mogelijkheid om gezamenlijk in te kopen. 
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Markten

Zorg Horeca

Ziekenhuizen Hotel-/ketens

GGZ Restaurants

Seniorenwoningen Catering

Bejaardenhuizen Fastservice
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Diensten
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Zorgboodschap

• De online supermarkt voor de zorg

• Maatwerk op cliëntniveau (op het gebied van 

kleinschalig wonen)

• Gemaksartikelen en dieetproducten

• Aangeboden voor thuiswonende zorgconsumenten

• One-stop-shopping ervaring

• Opgeruimd tot in de koelkast

• Ondersteuning in budgetbeheer en facturering
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Transport in eigen beheer

• Ruim 350 Bidvest Deli XL vrachtwagens dagelijks onderweg

• Vervoer is voor 90% in eigen beheer

• Ruim 16 miljoen kilometer per jaar

• Op tijd volgens afspraak

Onze leveringsbetrouwbaarheid 

is nagenoeg 100%
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24 uur per dag onderweg



Page 25

Lean & Green Award

In 2011 ontving Bidvest Deli XL de Lean & Green Award 

voor de CO2-doelstellingen op logistiek gebied. De 

Lean & Green Award motiveert ons om ook komende 

jaren mooie reductiecijfers neer te zetten.
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MVO in praktijk

• Volgende stap in CO2-reductie

• Green Deal

• Drie genomineerden voor nieuwe Foodservice Award

https://www.delixl.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/newsdetail_92160.jsp
https://www.delixl.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/newsdetail_92288.jsp
http://www.missethoreca.nl/Restaurant/Nieuws/2014/11/Drie-genomineerden-voor-nieuwe-Foodservice-Award-1639173W/
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Vestigingen

• Landelijk distributiecentrum in Ede voor kruidenierswaren

• Landelijk verscentrum voor gekoelde producten, ook in Ede

• Voor vers- en diepvriesproducten vier decentrale 

distributiecentra, in Meppel, Schiedam, Helmond en Amsterdam

• 9 regionale vestigingen
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Vestigingen

Distributiecentra

• Amsterdam

• Helmond

• Schiedam

• Meppel
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Vestigingen

Regionale vestigingen

• Burgh-Haamstede

• Drachten

• Emmen

• Geleen

• Groningen

• Hengelo

• Hoofddorp

• Nieuwegein

• Tilburg
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Voice Picking in het magazijn

• Orders worden groepsgewijs verzameld

• Sinds 2007 voice picking

• Een methode waarbij ordeverzamelaars via 

oortelefoons de order te horen krijgen 

• Hierdoor hebben zij beide handen beschikbaar om de 

bestelling te verzamelen

• Minder fouten, sneller en efficiënter
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MVO
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MVO bij Bidvest Deli XL

Beleid is geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen
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MVO Doelstellingen

Plaatje ketenverantwoordelijkheid

• In 2015 bieden wij onze klanten voor ieder product een 

verantwoord alternatief aan met een onafhankelijk keurmerk

• Deze producten gaan wij actief promoten bij onze afnemers 

• In 2015 vindt 90% van onze inkoop plaats bij duurzame 

leveranciers
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MVO Doelstellingen

Plaatje Klimaat en milieu

• In 2015 stoten we 20% minder CO2 uit per ton ten opzichte van 

2008

• Sinds 2012 zijn we ISO 14001 gecertificeerd
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MVO Doelstellingen

Plaatje gezondheid

• In 2015 scoren we als onderneming minimaal een 8 voor 

medewerkerstevredenheid

• In 2015 is ons ziekteverzuim gedaald tot 4% (conform 

Verbaannorm)
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MVO Doelstellingen

Plaatje Gastvrijheid

• Ieder jaar voeren we tenminste drie aansprekende projecten uit 

die de binding tussen mensen vergroot. Hiervoor stellen wij 

mensen, middelen en onze ervaring in gastvrijheid beschikbaar.
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MVO Doelstellingen

Food en service plaatje

• In 2015 behoren wij tot de top 10 van meest duurzame 

foodbedrijven in Nederland

• In 2013 is minstens 90% van onze klanten (zeer) tevreden over 

onze service en kwaliteit
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Verslaglegging

Bidvest Deli XL publiceert vanaf 2010 jaarlijks een 

duurzaamheidsverslag voor medewerkers, leveranciers, 

klanten en overige geïnteresseerden. Wij hanteren 

hierbij de criteria van Transparantiebenchmark van het 

Ministerie van Economische Zaken en de richtlijnen van 

het GRI als leidraad.

• Bidvest Deli XL duurzaamheidsverslag2013

http://www.delixlduurzaamheidsverslag2013.nl/
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Natuurlijk Verantwoord

Binnen de foodservice heeft 

Bidvest Deli XL het grootste 

en breedste assortiment met 

verantwoorde producten, op 

onze website te herkennen 

aan het ‘natuurlijk 

verantwoord’ logo. Zo wordt 

het de klant een stuk 

makkelijker gemaakt om 

verantwoorde producten af 

te nemen. 
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Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Ketenclassificatiesysteem 

• Verantwoorde foodservice is een kwestie van gezamenlijke 

ketenverantwoordelijkheid

• Ambitieus doel  in 2015 90% van de inkoop bij duurzame 

leveranciers

• Leveranciers worden getoetst op duurzaamheidprestaties aan de 

hand van de kernthema’s van ISO 26000, de internationale 

richtlijn voor MVO
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Totaalassortiment

• Sfeerbeeld van totale assortiment

• Meer dan 70.000 artikelen
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De website denkt mee

• Direct gewenste artikelen in de winkelwagen

• Een voorgesorteerde bestellijst, dagelijks of 

wekelijks

• Aanbiedingen die voor het bedrijf relevant zijn

• Wanneer het product niet voorradig is, stelt het 

systeem direct een aantal alternatieven voor

• Allergenen
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Assortiment

• Vlees/Vis/AGF/Maaltijden

• Totaalassortiment

• Huismerken

• Additionele diensten
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Foodreporter

• Het platform voor succesverhalen uit de horeca

• Trends, nieuws, ontwikkelingen, innovaties

• Interviews, video, artikelen

• Doelgroep: horeca, Bidvest Deli XL, branche, experts, 

leveranciers

• Emmen culinair

MM Culinair door Foodreporter

https://www.youtube.com/watch?v=-2N7sjVVEOw

