QuickRack laat de verhuisdozen
voorlopig nog even staan
Regeren is vooruit zien. Een bekende uitspraak die
je soms niet al te letterlijk moet nemen als je de
discussies hoort die vanuit de Tweede Kamer tot ons
komen. Het lijkt meer een motto voor de snelle
beslissers uit het bedrijfsleven. In die categorie past
het bedrijf QuickRack uit Nieuwleusen zeker. De
specialist in professionele inrichtingssystemen heeft
amper haar intrek genomen in een pand aan de
Kalkovenweg of de gedachten gaan al weer uit naar
de volgende verhuizing. ‘We hebben een optie
genomen op het nieuwe gedeelte van bedrijven
terrein De Grift’, verklapt directeur Harry Dunnink.

T

wintig jaar lang was hij verkoper van houten stellingen
die bij WEZO werden geproduceerd, maar in 2006 bleek
dat het voor een werkvoorzieningschap moeilijk wordt om de positie in
de markt vast te houden. “Er worden bepaalde eisen gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van levertijd, die voor een WEZO moeilijk haalbaar
zijn. Bovendien merkten we dat de commerciële ondersteuning beter
moest worden georganiseerd, maar daar ligt ook niet de kracht van een
werkvoorzieningschap.”
Dunnink zag echter wel mogelijkheden om het samen met compagnon
Hans Geerts in eigen beheer op te pakken en het aanbod uit te breiden
met andere types stellingen. “Eigenlijk was en is het streven om ieder
probleem op inrichtingsgebied te tackelen. Daarbij willen we ons zo
breed mogelijk oriënteren. Van archieven tot bedrijven en van winkels
tot magazijnen. En van kleine orders tot grote projecten. Zo hebben
we begin dit jaar bijvoorbeeld het archief van uitkeringsinstantie UWV
ingericht. Dat zijn natuurlijk wel de leuke klussen.”
De kracht van Quickrack is de veelzijdigheid van het totale programma,
de snelle levertijden en de scherpe prijzen. QuickRack heeft een aantal
standaardprogramma’s. Als het gaat om houten legbordstellingen zijn
dat Combirek (dynamisch en low-budget), Rangerek (flexibel en hoge
draagkracht) en Eurorek (prijsknaller). De productie van Combi- en
Rangerek vindt plaats bij WEZO en voor Eurorek heeft men eigen
productiefaciliteiten in Bulgarije.

De houten stellingen vormen nog altijd het hart van QuickRack, maar
het assortiment metalen legbordstellingen mag er eveneens zijn:
Megarek (duurzaam en professioneel), Novarek (de goedkoopste
in Nederland) en Brevarek (brede vakken). “Zowel bij Novarek als
Megarek kun je eenvoudig een verdeling realiseren. Dit is ideaal voor
technische beroepen.” Het geheel wordt gecomplementeerd door
een programma kunststof bakken en interne transportmiddelen. Ook
voor draagarmstellingen en palletstellingen kan de klant bij QuickRack
terecht.
Netwerk van dealers
QuickRack is nu ruim twee jaar actief en er is sprake van een bijzonder
snelle groei. Het noopte Dunnink en Geerts om hun eerste onderkomen op De Grift te verruilen voor de Kalkovenweg. “We zaten tot de
nok toe vol en er moest een oplossing komen voor onze logistieke
problemen. Nu hebben we de beschikking over 750 vierkante meter.
Dat is het dubbele van wat we hadden. Maar, als de groei zich doorzet,
zullen we ook hier niet zo lang blijven. De verwachting is dat we na
twee of drie jaar opnieuw verhuizen, al merk je momenteel wel enige
voorzichtigheid in de markt. In principe zetten we dan de stap naar
koop. We hebben in ieder geval een optie genomen op een stuk grond
van tweeduizend vierkante meter op De Grift III.”
Het is geen zelfoverschatting, want QuickRack heeft in haar korte
bestaan al een landelijk bereik opgebouwd en op dit moment is het
bedrijf ook al in Duitsland en België actief. “In de regio zijn we zelf het
aanspreekpunt, maar verder werken we zoveel mogelijk met dealers.
Deze wederverkopers kunnen gemakkelijk meedenken met de klant
en we zijn in staat om snel te leveren. Dat laatste is zeker de grootste
winst ten opzichte van de situatie bij WEZO”, aldus Dunnink, die vanaf
De Grift III zeker meerdere markten wil aanboren. “Het plan is om het
dealernet in Duitsland verder uit te breiden en daarna willen we het
vizier richten op Frankrijk. Door gebruik te maken van dealers kun je
makkelijker groeien zonder dat je eigen organisatie ineens heel groot
wordt.’
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