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Kracht door samenwerking

VDL Network Supplies
VDL Network Supplies legt zich toe op de productie en levering van halffabrikaten,

e i ndp r o d u c t en en aanv erwa nte d ie ns ten d ie nodig zij n v oor de aa nl eg, ombouw

e n u i t b r e i d i n g v an gro o tsc halige en land eli jke netw erken. VDL Netw ork Supplies

is actief op diverse nationale en internationale markten, zoals de mobiele telefonie,

v a s t e t e l e c o m n e t w e r k e n , e n e r g i e n e t w e r k e n e n s p o o r n e t w e r k e n . B i nn e n d e z e

markten treedt zij op als zelfstandig producent/leverancier en partner van grote

l a nd e l i j k e c o n t rac taannemers. Hierbij wo rdt geb ruik gema a kt va n de expertise,

v e e l z i j d i g h e i d e n p r o d u c t i e c a p a c i t e i t d i e a a n w e z i g i s b i nn e n d e f i n a n c i e e l

k r a c h t i g e V D L G roep.

U itro ll en van n etwerke n

Standaardisatie is één van de belangrijkste factoren om het uitrollen van netwerken zo efficiënt
mogelijk in te richten. Omdat het bij deze projecten vaak over zeer grote aantallen producten
gaat, zal het standaardiseren van producten, productieprocessen en werkmethoden immers tot
een aanzienlijke kostenbesparing leiden. Logistieke stromingen worden dan steeds belangrijkere
key parameters. Dit is dan ook de core business van VDL Network Supplies: het reduceren van
de technische complexiteit zodat efficiënter gewerkt kan worden. VDL Network Supplies heeft
veel ervaring met het uitrollen van grootschalige netwerken en kan hierbij gebruik maken van het
enorme potentieel dat bij de dochters van de VDL Groep aanwezig is. De time-to-market voor
uw producten en diensten wordt maximaal geoptimaliseerd. VDL Network Supplies: uw partner
voor roll-out van netwerken in diverse sectoren in binnen- en buitenland.

Partner voor ontw ikkeling en productie

VDL Network Supplies produceert en levert seriematig hoogwaardige componenten voor netwerken
en systemen voor veelal snel ontwikkelende markten. Ons doel is een langdurige samenwerking,
waarbij VDL Network Supplies een belangrijk deel van de ontwikkeling van uw product voor haar
rekening neemt. Daarmee biedt VDL Network Supplies u een aantal belangrijke voordelen.
Ten eerste maken we uw vaste kosten variabel. U kunt zich volledig concentreren op uw kerncompetenties, terwijl wij de overige functies met maximale zorg overnemen. Dit voordeel geldt
ook wanneer de stap naar serieproductie wordt gezet. Vanouds opereren we in sterk fluctuerende
markten. We weten wat snel reageren is, hoe je snel opschaalt in capaciteit en wanneer je
eventueel terugschakelt.
Ten tweede kijken we met de ogen van een producent naar ideeën en ontwerpen. Dit leidt in
veel gevallen tot aantrekkelijke productprijsreducties en tot kwalitatief betere producten.
Ten derde kunnen onze specialisten tegelijkertijd ontwikkelen en ontwerpen, samen met uw
ontwerpers en die van uw partners. Met onze kennis en ervaring kunnen we zo een versnelling
aanbrengen in het ontwikkelproces.

Ve e l z i j d i g i n p r o d u ctie

Veelzijdigheid is onze basis. De activiteiten
van VDL Network Supplies variëren van
constructiewerk tot (robot)lassen en plaatbewerking, van spuitgieten van kunststoffen tot assemblage en projectmanagement.
De veelzijdigheid is het best zichtbaar in
ons bedrijf. U ziet er op hetzelfde moment
de geautomatiseerde productie van een grote
serie en de vervaardiging van een prototype van een bijzonder complex product.

Gespecialiseerde oploss in g e n

VDL Network Supplies biedt u oplossingen.
Soms zijn we co-designer, soms co-maker.
Soms allebei. Als opdrachtgever beschikt
u niet alleen over de brede kennis en
ervaring van onze vakmensen. Ook het
zeer brede netwerk van specialisten op
uiteenlopende terreinen is voor u toegankelijk door de uitstekende samenwerking met zusterbedrijven binnen de VDL
Groep. VDL Network Supplies weet
exact waar de juiste kennis te vinden is
en hoe die voor u aangewend kan worden.
Ongetwijfeld is dat de reden dat onze
mensen ook vaak als extern projectleider
optreden. Voor elke productie- of assemblageopdracht kunnen wij de selectie van
leveranciers verzorgen. Daarna treden wij
op als regisseur van het leveranciersnetwerk
en sturen op levertijd, kostprijs en kwaliteit
van de geleverde goederen en producten.
Centraal staat het minimaliseren van uw
financiële risico.

Voorra a db eheer en logistiek op ma a t

Als leverancier van deel- en totaaloplossingen houdt VDL Network Supplies in een aantal
gevallen producten op voorraad. U heeft daarmee de zekerheid dat uw project of productie
nooit stil hoeft te vallen. De producten zijn op afroep leverbaar, maar kunnen ook door
bijvoorbeeld voorraadmonitoring ‘just in time’ geleverd worden. Desgewenst verpakken
we de producten conform uw eisen en wensen.
Kw a liteitsb orging

Kwaliteit staat bij VDL Network Supplies en de overige VDL-bedrijven hoog in het vaandel.
Daarom zijn onze medewerkers en bedrijven gecertificeerd. Alle VDL-bedrijven zijn ISOgecertificeerd of werken met een integraal kwaliteitssysteem. Ook onze productcontrole
strekt zich uit van procescontrole tot en met eindcontrole. Hierbij worden de modernste
middelen ingezet door gespecialiseerde mensen.

VDL Network Supplies in het kort:

• Producten voor grootschalige en
landelijke netwerken
• Gespecialiseerd in oplossingen op maat
• Veelzijdig
• Grote productiecapaciteit
• Voorraadbeheer en logistiek op maat
• Kwaliteitsborging
• Onderdeel van VDL Groep

VDL Groep
VDL Network Supplies is onderdeel van de VDL Groep, een internationale onderneming met
circa 7.500 medewerk(st)ers, verspreid over 77 werkmaatschappijen in 14 landen. De kracht
van de samenwerking binnen de VDL Groep biedt opdrachtgevers en andere relaties van VDL
Network Supplies extra zekerheid over de continuïteit. Bovendien kan VDL Network Supplies
door samenwerking met zusterbedrijven componenten in combinatie leveren en kan er altijd
een beroep gedaan worden op de binnen de VDL Groep verzamelde expertise en capaciteit.
VDL Network Supplies behoort tot de divisie toeleveringsbedrijven. Op het terrein van
de toeleveringen is VDL toonaangevend in metaalbewerking, mechatronische systemen en
modulebouw, kunststofverwerking en oppervlaktebehandeling.
De andere divisies omvatten bussen en eindproducten. De divisie bussen bestaat uit chassis
modules, touringcars, openbaarvervoerbussen, mini- & midibussen en gebruikte bussen. De divisie
eindproducten omvat veersystemen voor de automotive industrie, productieautomatiseringssystemen, warmte-, koel- en luchttechnische installaties, installaties voor de olie-, gas- en
petrochemische industrie, zonnebanken en dakkoffers, systemen voor de agrarische sector,
explosiebeveiliging en bulkhandling, sigaren- en verpakkingsmachines, containerhandlingsystemen,
medische systemen en parkeersystemen.
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