
De kracht van Schuurman 
gaat tot in de haarvaten 

van de distributie
Sony Electronics coördineert vanuit Hoofddorp 
haar sales en marketing activiteiten. 
Het aanbod bestaat onder meer uit tv, 
audio-, foto/video-, communicatie- en 
informatietechnologieproducten. 
Sony is toonaangevend op het gebied van 
consumentenelektronica. Onlangs gelanceerde 
producten zijn de BRAVIA A1 OLED tv,
a9 professionele digitale camera, en de 
1000X-serie noise cancelling headphones. In 
2004 ging Sony in Nederland de samenwerking 
aan met de Schuurman Groep en op het 
persoonlijke vlak werd het contact per 2005 
onder meer onderhouden met Barend Ezechiels, 
managing director Sony Benelux: “Vanaf het 
begin bestaat er businesswise, strategisch en 
vooral ook onderling een fijne en goede relatie 
met de mensen van Schuurman.”

Wederzijds belang
Vóór 2004 beleverde Sony heel Europa vanuit een 
eigen warehouse. “Voor het bedienen van de lokale 
markt waren wij echter niet goed toegerust”, zegt 
Barend Ezechiels. “Ons serviceniveau was gewoon 
niet goed genoeg. Het hele traject van producten 
- toen met name tv’s - bestellen en afleveren bij de 
retailer duurde soms wel een week. Omdat Sony de 

ambitie had om te groeien, werd de relatie met de 
Schuurman Groep aangegaan. Hun kracht gaat tot 
in de haarvaten van de distributie. Voortaan waren 
wij verzekerd van een voorraad die bestond uit 
de juiste producten en die levering binnen 24 uur 
garandeerde. Schuurman vulde de serviceverlening 
naar retailers perfect in en de klanttevredenheid 
schoot omhoog. Omdat wij ook samen optrekken 
in voorraadbeheersing en informatievoorziening 
doen wij het heel goed bij de buying groups en de 
fotoretail. In het laatste geval hebben wij als Sony 
een partij als Ringfoto, zie elders in dit magazine, 
aangebracht bij Schuurman. Dat is misschien wel 
kenmerkend voor onze samenwerking; dat wij in 
voor- én tegenspoed - in een tijd van teruglopen-
de volumes in televisie heeft Schuurman ons altijd 
gesteund - nooit het wederzijds belang uit het oog 
verliezen.”

Focus op innovatiekracht
In de opdracht als innovatief bedrijf de juiste 
producten naar de consument te brengen, richt 
Sony zich op de productgroepen televisie, foto en 
video & sound. “Op het gebied van tv heeft onze 
innovatiekracht Sony op de kaart gezet. Dankzij de 
introductie van een sterke line-up LED- en OLED-tv’s 
is het marktaandeel aanzienlijk gestegen. 

Op het gebied van imaging mag Sony zich zelfs 
innovatieleider noemen. Op basis van gebruikers-
ervaring verbeteren we niet alleen de kwaliteit van 
onze fotoproducten, we maken ze qua connectiviteit 
ook steeds slimmer. De heritage van Sony is sinds 
jaar en dag ook terug te vinden in video & sound. 
Een recente introductie is de WH-1000XM2-
headphone met toonaangevende noise cancelling. 
Dit model is populair bij consumenten vanwege 
de combinatie van geluidskwaliteit, draagcomfort 
en de capaciteit om storende omgevingsgeluiden 
volledig weg te filteren. Wat ook een enorme vlucht 
neemt, is de verkoop van draagbare speakers. Dat 
we het goed doen, heeft alles te maken met focus 
op de juiste innovatiekracht, het juiste design, de 
juiste prijs en de juiste distributie. Dat laatste dus 
nadrukkelijk met de Schuurman Groep.” 

Of wij in onze gezamenlijke doelstellingen ook 
nog oog hebben voor duurzaamheid? Hoewel 
verpakking onze producten moet beschermen, zit 
de minimalisering ervan zeker in onze logistieke 
opgaaf, claimt Barend Ezechiels: “Dat wij deze 
zomer tijdens ons personeelsuitje onder meer plastic 
rommel uit de Amsterdamse grachten vissen, hoort 
ook helemaal in dit plaatje.”
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