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Groeiplannen
De DS Groep is volop in beweging, waarbij onze
organisatie zich verder ontwikkelt tot een bepalende
speler op de Nederlandse kunststoffenmarkt. De ambitie
van de organisatie is dan ook om verder te groeien
volgens een gestructureerde planning, waarbij de
verschillende disciplines van de DS Groep een steeds
uitgesprokener karakter mogen krijgen. De producten en
materialen waarmee de DS Groep zich profileert zullen in
de breedte worden uitgebreid. Hiermee spelen we in op
de vraag van onze klanten. De uitbreiding van ons
portfolio aan de inkoopzijde vraagt ook om een diepere
samenwerking met onze leveranciers.  

DS Eco
De DS Groep richt zich sinds enkele jaren op een
duurzamere toekomst door hard in te zetten op groene
alternatieven voor traditionele kunststoffen. Hierin breiden
wij constant ons assortiment uit. De komende tijd zult u
steeds vaker op de hoogte worden gebracht van deze
groene alternatieven en de voordelen die deze
verduurzaming kan hebben voor u

 

Onderzoek klantportaal

April 2022

Enkele maanden geleden hebben wij u gevraagd deel te nemen aan een onderzoek naar de wensen
van onze relaties met betrekking tot een online klantenportaal. Wij zijn iedereen ontzettend dankbaar
voor alle waardevolle inzichten die wij hebben gekregen. Het heeft ons doen besluiten om binnen de
nieuwe IT-omgeving van de DS Groep een grote plek in te ruimen voor de digitale serviceverlening
naar onze klanten toe. Vanaf 2023 zullen wij meer aandacht besteden aan de continue verbetering van
de online infrastructuur om onze relaties optimaal te bedienen. Hierin zal een klantportaal, waarin u
orders kan invoeren, prijslijsten kan inzien en in contact kan blijven met ons, een leidende rol spelen.
Wij nemen nog geen afscheid van de traditionele methoden, per mail of per telefoon kunt u nog steeds
uw orders doorgeven.



Sign & Print Expo 2022

Verhuizing Wijchen
De directie van de DS Groep heeft besloten om in de loop van het jaar te verhuizen naar een nieuwe
locatie. Zij ziet zich hiertoe genoodzaakt om verdere groei van de organisatie te faciliteren. Wij gaan
op zoek naar een constructie die meer mogelijkheden biedt qua voorraad, locatie en service. De
geplande product- en dienstverbreding die de afgelopen maanden is ingetreden, zijn leidend geweest
in de besluitvorming die hebben geleid tot de sluiting van deze productiefaciliteit. De locatie Wijchen
heeft beperkte toegevoegde waarde in ons  streven naar de optimale bediening van de klant op het
gebied van kunststoffen. Klanten in de regio van Wijchen kunnen ook beleverd worden vanuit onze
andere vestigingen de DS Groep zal zeker actief blijven in deze regio, en u blijven beleveren zoals u
gewend bent. U zult als klant dan ook geen enkele hinder van ondervinden.

 

Van 22 t/m 24 maart heeft de DS Groep zich gepresenteerd op de Sign & Print expo. Met veel plezier
kijken we terug op deze leerzame en interessante week, waarbij wij, aangevoerd door de
salesmedewerkers van de verschillende vestigingen, veel bestaande en nieuwe relaties hebben
gesproken. De kennis die er in de organisatie is opgedaan dient ter inspiratie voor de verbetering van
de dagelijkse bedrijfsvoering. Wij zijn eenieder die wij daar hebben getroffen dankbaar voor alle
mooie gesprekken en ervaringen, en wij zullen de komende periode gebruiken om vervolggesprekken
in te plannen.

Wagenpark
De DS Groep gaat begin 2023 het wagenpark uitbreiden met twee nieuwe vrachtwagens. Met minder
transportbewegingen gaan wij een groter volume vervoeren. Deze logistieke veranderingen sluiten
naadloos aan bij onze ambities van de DS Groep een duurzame organisatie te maken, waarin ECO
een grote rol speelt. Er zal tevens een bekend gezicht terugkeren bij de DS Groep, namelijk Sven van
Houtum. Deze werkvoorbereider/chauffeur treedt opnieuw in dienst. 



Communicatieve bereikbaarheid
Ons salesteam op de vestiging in Apeldoorn
wordt de komende periode verstevigd qua
personele bezetting. Hierdoor verbeteren wij onze
communicatieve bereikbaarheid. 

Even voorstellen: Roland Bruggink

Naast al dit nieuws zouden wij graag nog iemand
aan jullie voor willen stellen. 

Per 1 mei 2022 verwelkomen wij Roland Bruggink in
de functie van: 

Procurement & Lean Manager

Roland gaat zich vol enthousiasme voor de DS Groep
inzetten om productie-, logistieke-, en
inkoopprocessen te optimaliseren. Ook
verandermanagement, ECO, waste, coaching en Lean
denken vallen onder zijn verantwoordelijkheid.
Roland komt uit de industriële verlichtingsindustrie
en heeft in daar in een soortgelijke  functie ruime
ervaring opgedaan. 

Wij hebben veel vertrouwen in Roland!

Ons productieteam krijgt  dit jaar de beschikking
over een vergrote zaag- en freescapaciteit
waardoor wij kwalitatief en kwantitatief grote
stappen zetten in ons productaanbod.

Productie


