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Persmededeling 

 

Mijlpaal voor DocMorris:  

Nieuwe locatie Avantis biedt strategisch groeipotentieel voor DocMorris 

Heerlen, 12 maart 2014 – Sinds de oprichting 14 jaar geleden groeit postorder-apotheek DocMorris 

gestaag door. Om ook in de toekomst te kunnen expanderen, plant de postorder-apotheek voor 2015 

de verhuizing naar het European Business Park Avantis. "We zijn ervan overtuigd dat we met Avantis 

een standplaats hebben gekozen die ons de ideale voorwaarden biedt voor verdere groei", aldus Olaf 

Heinrich, CEO van de postorder-apotheek DocMorris. 

 

Avantis biedt de mogelijkheid voor verdere opschaling van het businessmodel van de postorder-

apotheek, zodat naast procesoptimalisatie, de toenemende volumes ook op de lange termijn kunnen 

worden verwerkt.. Beide factoren zijn van groot belang voor de toekomstige ontwikkeling van de 

onderneming. Het grensoverschrijdende bedrijvenpark is eigendom van de Nederlandse gemeente 

Heerlen, de Duitse stad Aken, de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de Industriebank LIOF, die het 

project mede ondersteund heeft. Op Avantis betrekt DocMorris een vier verdiepingen tellend 

kantoorgebouw met ongeveer 5.500 vierkante meter en een distributiecentrum met ongeveer 10.000 

vierkante meter oppervlak. De samenvoeging van de bestaande  twee vestigingen zorgt voor betere 

arbeidsomstandigheden, vereenvoudigde communicatie, kortere lijnen  en hogere synergiën - stuk 

voor stuk factoren die Avantis tot een perfecte vestigingsplaats maken. Hier kunnen ook technisch 

innovatieve projecten en moderne e-Health-oplossingen gerealiseerd worden. 

 

"Het is goed nieuws dat DocMorris blijft investeren in de regio Aken-Heerlen. Behoud van honderden 

banen en de ruim honderd extra banen die er zijn bijgekomen zijn het bewijs dat deze 

regio aantrekkelijk is om in te investeren. De Nederlandse overheid blijft zich inzetten om het 

investerings- en vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven aantrekkelijk en concurrerend te 

houden," zegt Henk Kamp, Minister van Economische Zaken. De standplaats Avantis reflecteert de 

Europese gedachte op dezelfde manier als DocMorris dat als Europese onderneming doet. Ook met 

het oog op de toekomst is de ligging van het bedrijventerrein ideaal voor het geval dat een expansie 

binnen Europa een optie zou worden. Olaf Heinrich vult aan: "Voor onze behoeften is Avantis ideaal. 

Het is voor ons belangrijk om in de regio te blijven, want hier hebben we goed opgeleide mensen en 

vakspecialisten. Een ander pluspunt is voor ons de optimale, verkeerstechnische ligging voor de 

leveringen aan de Duitse markt." 
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Verdere persverklaringen over het onderwerp 

Marcel Philipp, eerste burgemeester van de stad Aken:  

"Met de vestiging van DocMorris ontwikkelt Avantis zich tot een succesvolle vestigingsplaats die 
ruimte biedt voor groeiende ondernemingen. Vooral de nauwe samenwerking met onze Nederlandse 
partners is daarbij een uiterst positief aspect." 
 

Twan Beurskens, gedeputeerde voor economische zaken van de provincie Limburg 

"Ik ben verheugd dat DocMorris heeft besloten haar positie in Limburg te versterken middels de 
nieuwbouw op Avantis. De hieraan verbonden toename van (internationale) kenniswerkers in Limburg 
is van grote toegevoegde waarde voor de regionale economie, en past naadloos binnen het 
Kennis/As-programma dat de Provincie samen met betrokken bedrijven en kennisinstellingen 
uitvoert."  

Riet de Wit, locoburgemeester van de stad Heerlen: 

“Ik ben erg blij dat DocMorris na een lange voorbereiding koos voor Avantis als plek voor hun nieuwe 
centrale bedrijfslocatie. Met name de ligging aan de grens met Duitsland is voor DocMorris essentieel. 
Met de huidige 500 arbeidsplaatsen is DocMorris al een van de grotere werkgevers in Heerlen en 
belangrijk voor de werkgelegenheid. Op deze nieuwe locatie kan het bedrijf in verschillende richtingen 
uitbreiden en daarmee verdere groei faciliteren. In betrekkelijk korte tijd is DocMorris - na Honold en 
STS-Tecom - het derde bedrijf dat zich nu vestigt op Avantis. Ik verheug me erop om onze 
samenwerking voort te zetten." 

Manfred Sicking, Avantis Business-Park:  

"Nadat we in de afgelopen jaren de ondernemingen Honold en STS-Tecom hebben kunnen winnen 
voor een vestiging op Avantis, brengt een nieuwe vestiging dit jaar ons een enorme stap vooruit: met 
DocMorris hebben we onlangs met succes een overeenkomst kunnen sluiten. Met het behoud van 
meer dan 500 bestaande en  nieuwe arbeidsplaatsen zal Avantis in de ogen van het publiek een 
volkomen nieuwe positie gaan innemen en gelijktijdig aantrekkelijk worden voor nog meer vestigingen. 
Met de aanwinst van onder andere de uitgebreide logistieke activiteiten   van DocMorris blijkt wel dat 
Avantis niet alleen maar goed gelegen is, maar ook over de goede  ontsluitingsmogelijkheden  
beschikt die de logistieke branche ten goede komen. De flexibilisering van ons marketingconcept heeft 
zijn waarde bewezen; we zijn erin geslaagd om het businesspark  Avantis aantrekkelijker te maken 
voor ondernemingen!" 

 

Frank van de Ven, bouwbedrijf Van de Ven:  

"Mede doordat bouwbedrijf van de Ven een One Stop Shop & tailor made oplossing heeft kunnen 
bieden voor zowel projectontwikkeling, financiering als bouw kan dit project nu gerealiseerd worden. 
Wij zijn trots een duurzaam gebouw waarop de Breaam Good kwalificatie van toepassing is te kunnen 
realiseren. Nu we de voorbereiding, na een goede samenwerking met DocMorris en Avantis, zover 
hebben afgesloten zullen we op zeer korte termijn beginnen zodat DocMorris de gebouwen in het 
eerste kwartaal van 2015 in gebruik kan nemen cq. in kan gaan richten."  
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Over DocMorris:  

DocMorris is het bekendste apotheekmerk in Duitsland en tevens Europa's grootste postorder-apotheek met een omzet van 
meer dan 324 miljoen euro in 2012. DocMorris is een dochteronderneming van Zur Rose AG.  
 
Meer dan 2 miljoen mensen hebben tot nu toe medicamenten besteld bij DocMorris. DocMorris is synoniem voor veilige, 
kwalitatief hoogwaardige en gebiedsbestrijkende farmaceutische verzorging. Steeds onder de aandacht bij de postorder-
apotheek: de intensieve dialoog met de klant. DocMorris breidt het farmaceutische adviesprogramma steeds verder uit en biedt 
de individuele medicatie-check als klantenservice. DocMorris ziet het wetenschappelijk gefundeerde, gestandaardiseerde 
advies voor elke klant vóór de afgifte van de medicamenten en ook tijdens de geneesmiddeltherapie als een van de 
belangrijkste taken van de postorder-apotheek. Dat geldt met name voor de zeer hoogwaardige begeleiding van mensen met 
chronische aandoeningen. 
 

 

Perscontact postorder-apotheek DocMorris: 

HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbH 
DocMorris-Presseteam 
Heimhuder Straße 56 
20148 Hamburg 
Deutschland 

 

Telefoon: +49 (40) 36 90 50 34 

E-mail: docmorris@hoschke.de 
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