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IN ÉÉN OOGOPSLAG

UITDAGINGEN 

Coop is een van de grootste detail- en groothan-
delsbedrijven in Zwitserland. Het logistiek centrum 
van Coop in Schafisheim is een belangrijke schakel 
in de levering aan de verkooppunten – alleen in 
Zwitserland zijn dat er al 275.  
 
Een intern onderzoek wees uit dat Coop Pron-
to-medewerkers heel ontevreden waren over 
de situatie op hun werkplek. Vooral de hoge 
concentratie stof in de lucht, die werd veroorzaakt 
door het verplaatsen van goederen en het afsluiten 
van de wielen van de transportvoertuigen op de 
grond, leidde tot veel problemen voor het perso-
neel. De medewerkers klaagden over ademhalings-
problemen en hoofdpijn. Daarnaast was er sprake 
van veel afzetting van stof op de apparatuur en de 
goederen. Dit was voor Coop Pronto een onaccep-
tabele situatie. De managers zochten naar de 
ideale oplossing op het gebied van luchtzuivering 
voor de logistieke sector.

VOORDELEN 

Dankzij het gebruik van luchtzuive-
ringssystemen bemerkte het personeel 
meteen een verbetering van het binnen-
klimaat; de tevredenheid van de mede-
werkers nam in korte tijd enorm toe. Het 
ziekteverzuim werd bijna gehalveerd. 
De netheid en hygiëne van gebouwen 
en goederen verbeterden drastisch. 
Bovendien kon de hoeveelheid schoon-
maakwerk significant worden terugge-
bracht, wat een flinke kostenbesparing 
opleverde. Alles bij elkaar genomen 
behaalde het Coop Pronto-distribu-
tiecentrum een jaarlijkse besparing van 
CHF 891 (= €848) per persoon. 

OVER COOP PRONTO

Als één van de grootste retail- en groothan-
delsbedrijven in Zwitserland levert Coop een 
enorm assortiment producten aan super-
markten, doe-het-zelfzaken en benzinesta-
tions. Coop is één van de meest succesvolle 
bedrijven in Zwitserland en heeft verspreid 
over Europa meer dan 2.000 winkels en 
75.000 werknemers. In de retailsector neemt 
Coop grote delen van de waardeketen voor 
zijn rekening.

“De luchtzuiveringssystemen van Zehnder 
hebben een blijvende bijdrage geleverd: 
het ziekteverzuim onder ons personeel is 
gehalveerd. We zijn echt heel blij met deze 
oplossing." 

Daniel Hintermann, locatiemanager



Ontevreden medewerkers 
In-house productie en verpakking, groothandelsacti-
viteiten, directe verkoop aan klanten en alle aspecten 
van logistiek; Het logistiek centrum van Coop in Scha-
fisheim is een belangrijke schakel in de levering aan 
de verkooppunten. Het centrale magazijn van de Coop 
Pronto-divisie bevoorraadt 275 winkels, waarvan 
sommigen met tankstation, in heel Zwitserland. Uit 
een interne enquête bij COOP bleek dat het perso-
neel op de locatie Schafisheim erg ontevreden was 
over het werk. Dit was deels te wijten aan de slechte 
arbeidsomstandigheden, en dan met name aan het 
hoge stofniveau in de lucht als gevolg van het vervoer 
en de verwerking van goederen.  
 
Werknemers klaagden over ademhalingsproblemen, 
hoofdpijn en regelmatige ernstige stofafzettingen 
op materiaal en goederen. “Sommige werknemers 
hadden door het vele stof moeite om genoeg lucht 
binnen te krijgen. Dat was wel een probleem,” zegt 
Fabrice Gugler, supervisor orderpicking. Niet alleen 
de gezondheid van het personeel leverde COOP 
problemen op, maar ook de staat van de goederen. 
Vuile producten leveren is geen optie voor het bedrijf. 
 
 
Gegarandeerde stofreductie van 
50%
Coop zocht een oplossing die de hoeveelheid 
stof en vuil in het magazijn kon verminderen. De 
werkomgeving, de klanttevredenheid en de netheid 
en hygiëne van gebouw en goederen moesten 
drastisch worden verbeterd. In hun zoektocht naar 
één passende oplossing stootte Coop op Zehnder 
Clean Air Solutions en nam het contact op met een 

van zijn Account Managers. Na meting en analyse 
van het stofniveau vonden gesprekken plaats over 
verdere stappen en mogelijk geschikte Zehnder 
Clean Air Solutions producten. Wat het aanbod 
van Zehnder extra aantrekkelijk maakte, was 
dat service en onderhoud zijn inbegrepen. Na de 
feitelijke installatie wordt monitoring en vervanging 
van de filters professioneel uitgevoerd. Rudolf Frei, 
manager bij het distributiecentrum in Schafisheim 
weet het zeker: “Dat betekent dat ik als uitvoerder 
de garantie heb dat de units altijd naar behoren 
functioneren en op hun taak berekend zijn.” Daar-
naast garandeerde Zehnder Clean Air Solutions 
een vermindering van het stofgehalte met minimaal 
vijftig procent. 
 
 
75% minder stof
De aanvankelijke scepsis die COOP ten aanzien 
van het systeem had, waren snel verdwenen. Een 
stofmeting na de installatie gaf een stofreductie 
van rond de 75 procent aan, waarmee COOP 
definitief overtuigd was van de kwaliteit van het 
luchtzuiveringssysteem. Al na zeer korte tijd viel 
uit de reacties van het personeel op te maken dat 
er een enorme verbetering had plaatsgevonden en 
dat men erg tevreden was over de nieuwe lucht-
kwaliteit. Sinds de installatie van Zehnder Clean 
Air Solutions is het verzuim bijna gehalveerd. Het 
eerdere hoge jaarpercentage van 5,8 procent is 
teruggebracht tot een acceptabele 3,9 procent. 
Slavisa Stojanovic, manager orderpicking, is 
enthousiast: “Klanttevredenheid in de zin van 
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onze interne klanten, oftewel ons personeel. Zoals 
gezegd is het duidelijk dat de medewerkers meer 
plezier hebben in hun werk en tevredener zijn. De 
verzuimcijfers zijn verbeterd. We gaan weer met 
plezier naar het werk.” 
 
Rudolf Frei, manager bij het distributiecen-
trum Schafisheim, steunt de gekozen oplossing 
eveneens: “Dankzij deze units is het verzuim 
gestaag afgenomen en die lage cijfers zullen met 
hun hulp ook op de lange termijn standhouden.” 
 
Dat er nu minder hoeft te worden schoongemaakt 
– en daar dus minder aan hoeft worden uitge-
geven – draagt ook bij aan de positieve stemming. 
“Ik ben erg onder de indruk van Zehnder en zijn 
producten, en dan met name van het systeem dat 
we hier gebruiken.” Dhr. Rudolf Frei stelt: “Het feit 
dat de arbeidsomstandigheden aanzienlijk zijn 
verbeterd, heeft er voor minstens vijftig procent 
aan bijgedragen dat het verzuim met 1,9 procent is 
gedaald.”  
 

Daniel Hintermann, locatiemanager bij Coop 
Schafisheim, kijkt al naar manieren om de relatie 
verder uit te bouwen. “Ik zou het systeem bij een 
soortgelijk luchtvervuilingsprobleem zo weer 
gebruiken, want het hielp erg snel. We gaan ervan 
uit dat de resultaten bij de volgende metingen net 
zo goed zullen zijn. Als dat ook echt zo is, laat ik 
het systeem beslist ook installeren op een andere 
locatie en zal ik het bij anderen aanbevelen. Ja, we 
zijn er echt heel blij mee." 
 
*  Berekening van de (theoretisch) gemiddelde 

jaaropbrengst voor een uitgave die onregelma-
tige en fluctuerende opbrengsten oplevert.


