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D
oel en samenvatting van het hoofdstuk  Dit hoofdstuk heeft tot doel 

het belang van een integrale aanpak van supply chain management 

(SCM) te onderstrepen. Daarbij biedt het de lezer een kennismaking met het 

SCM-gebied en de problematiek ervan.

Het bereiken van een excellente supply chain is het antwoord op de huidige 

confl icterende markteisen met hun wisselende uitdagingen. Eerst inventari-

seren we deze uitdagingen of dilemma’s (paragraaf 1.1), vervolgens defi niëren 

we SCM nader en analyseren we twee bouwstenen ervan, integratie en coördi-

natie (paragraaf 1.2). Bij het aanpakken van de uitdagingen zijn er belangrijke 

valkuilen, die in paragraaf 1.3 aan bod komen. Paragraaf 1.4 gaat uitvoerig in 

op de processen binnen de supply chain en de structurering ervan – van organi-

satie, planning en besturing tot IT – en introduceert een integrale ontwerpaanpak. 

In paragraaf 1.5 wordt de relatie tot de partners geschetst en ook de wederzijdse 

prestaties bij SCM, en hoe deze te evalueren en ermee om te gaan. Paragraaf 

1.6 legt de link tussen risicomanagement en SCM, en zet dit ook in een maat-

schappelijk perspectief.

1.1  Uitdagingen en dilemma’s

Talrijke, vaak confl icterende markteisen, zoals het frequent leveren van ver-

nieuwde producten van hoge kwaliteit tegen de laagste prijs en met een hoge 

leverbetrouwbaarheid, stellen bedrijven voor de nodige dilemma’s. Deze markt-

eisen vertalen zich binnen de supply chain in eisen ten aanzien van kostprijs, 

productiviteit, kwaliteit, fl exibiliteit en snelheid. Hierdoor ontstaat bij het 

management de behoefte aan het ontwikkelen, invoeren en beheersen van een 

excellente keten. Het realiseren van zo’n keten is geen sinecure en managers 

worden geconfronteerd met een groot aantal steeds wisselende uitdagingen. 

Tien van zulke uitdagingen komen hieronder nader aan bod.

1 Klanten zijn steeds veeleisender
Al geruime tijd is een verschuiving aan de gang van market push (het leveren 

van producten en diensten waarvan een organisatie denkt dat de markt erom 

gaat vragen) naar market pull (het leveren van producten en diensten waar de 

markt concreet om vraagt). Eindgebruikers willen niet alleen kwaliteitspro-

ducten tegen lage prijzen, ze eisen een steeds groter assortiment om uit te kie-

zen en steeds meer aanvullende diensten. Sommige producten, zoals auto’s en 

1
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personal computers, wil de klant samenstellen volgens eigen wensen en voor-

keuren. De omvang van het te leveren assortiment aan producten en diensten 

neemt toe, terwijl de eisen ten aanzien van levertijd en kwaliteit stringenter 

worden.

2 Klanten zijn steeds sneller en beter geïnformeerd
Ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie (IT), en vooral inter-

net, hebben een enorme invloed op het ontwerp en de inrichting van logistieke 

netwerken, die door internettechnologie steeds transparanter worden. IT biedt 

klanten de mogelijkheid om snel en eenvoudig goederen en diensten van een 

groot aantal leveranciers met elkaar te vergelijken. Door IT zijn klanten ook 

sneller en beter geïnformeerd over de laatste snufj es, en zijn ze volledig op de 

hoogte van de technische specifi caties en de ervaringen van andere gebruikers. 

Het gevolg is dat klanten steeds meer tijd nemen voor een defi nitieve aankoop-

beslissing van producten of diensten, maar er vervolgens wel direct over willen 

beschikken. Het direct leveren van klantspecifi eke, unieke producten uit een 

breed en frequent vernieuwd assortiment is de nieuwe norm.

3 Economische globalisatie: klanten eisen steeds lagere prijzen
Globalisatie heeft ervoor gezorgd dat steeds meer bedrijven onderling concur-

reren op kwaliteit, betrouwbaarheid, fl exibiliteit en zelfs innovatie. Dat zijn 

tegenwoordig geen onderscheidende aspecten meer. Klanten zien dat veel aan-

bieders elkaar nauwelijks ontlopen op aspecten als kwaliteit, betrouwbaar-

heid, fl exibiliteit en innoverend vermogen, en kiezen voor de aanbieder met 

de laagste prijs.

Figuur 1.1 De levenscyclus van producten en diensten wordt steeds korter en steiler
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4 Groter assortiment en steeds kortere levenscyclus van producten 
 en diensten
De klant wordt steeds kieskeuriger en de variatie in consumptiemogelijkhe-

den wordt steeds groter. De assortimenten worden daardoor uitgebreider. In 

de gemiddelde supermarkt in Nederland liggen nu twee keer zoveel producten 

als tien jaar geleden. Bovendien wordt ook de levenscyclus korter. De levens-

cyclus van een product kan worden geïllustreerd met een S-curve, die steeds 

korter en steiler wordt. In fi guur 1.1 wordt dat geïllustreerd door de steilere 

curve van product B. In de fi guur staat op de horizontale as de tijd uitgezet 

waarin een product waarde genereert. Het oude product A heeft een bredere 

en minder steile S-curve dan het nieuwe product B. Stel een bedrijf heeft al-

leen product A (of technologie A). Op een gegeven moment, namelijk in het 

opportuniteitsvenster, dient het bedrijf te kiezen om product/technologie A te 

verbeteren of om over te stappen op een nieuw product/technologie B. Met B 

kan meer waarde worden gecreëerd, maar die waarde moet in kortere tijd wor-

den gekapitaliseerd omdat de productlevenscyclus van B korter is. Dat betekent 

dat nieuwe technologieën sneller commercieel rijp gemaakt dienen te worden, 

de marktintroductie sneller en intensiever moet, en dat er in steeds kortere tijd 

geld verdiend moet worden met een nieuw product of nieuwe dienst om de ont-

wikkelings- en introductiekosten eruit te halen.

5 Duurzaamheid is een serieuze markteis geworden
Langzaam maar zeker is de markt zich bewust geworden van het belang van 

duurzaamheid, met maatschappelijk verantwoord ondernemen als steeds dui-

delijker eis. Bedrijven worden in toenemende mate geacht hun economische 

belangen te optimaliseren onder de voorwaarde van de drie P’s: people, planet 

en profi t. Klanten vinden het steeds belangrijker dat de bedrijfsvoering plaats-

vindt op een sociaal (people) en ecologisch (planet) verantwoorde en voor alle bij 

de supply chain betrokken partijen economisch aantrekkelijke (profi t) wijze.

6 Voortdurende overnameactiviteiten in de markt
We leven in het tijdperk van de globalisering. De wereldmarkten zijn steeds 

opener en handelsbarrières worden weggenomen. Transport over langere af-

standen vormt steeds minder een belemmering. De neiging tot globalisering 

brengt ook een golf van fusies en overnames met zich mee, die nog lang niet 

ten einde is. Voor SCM zijn deze ontwikkelingen van groot belang; sterker nog, 

supply chain management maakt er een essentieel onderdeel van uit. De sy-

nergievoordelen die met fusies beoogd worden, liggen voor een deel in de logis-

tiek, of zijn van die logistiek afh ankelijk. De schaalvoordelen van overnames 

worden pas volledig gerealiseerd met grote supply-chainintegratieprojecten 

waarbij de juiste global make-or-buystrategie wordt doorgevoerd. Zo is bij Unilever 
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op zowel wereldwijd als Europees niveau een coördinator actief die bij fusies en 

overnames integratiezaken oppakt en de logistieke synergie realiseert.

7 Hechte, maar dynamische allianties
Bedrijven realiseren zich dat ze in netwerken en ketens met diverse partijen 

moeten samenwerken en soms tegelijkertijd daarmee moeten concurreren. 

De allianties die gesmeed worden, moeten zeer hecht zijn, omdat er op het 

scherpst van de snede moet worden gespeeld qua snelheid, technologie en in-

vesteringen. Daarom bestaat in het Westen al geruime tijd de trend om het 

aantal toeleveranciers te minimaliseren en om nauw samen te werken met 

enkele preferred suppliers. Echter, om risico’s beter te spreiden wordt steeds 

vaker geopperd om meerdere toeleveranciers voor dezelfde producten en pro-

cessen te hebben. Hagel en Brown (2005) stellen ook dat er juist meer fl exibele 

toeleveranciers nodig zijn. Westerse bedrijven die succesvol zijn met off shoring 

hebben vaak meer toeleveranciers. Het argument daarvoor is dat meer concur-

rentie tussen deze leveranciers leidt tot meer specialisatie. Daardoor wordt het 

toelevernetwerk niet alleen steeds omvangrijker, maar ook beter qua operati-

onele performance, en dieper qua kennis en kunde. Een dergelijk netwerk kan 

beter omgaan met de dynamiek en onzekerheid van de markt. Natuurlijk be-

tekent een dergelijk omvangrijk netwerk meer coördinatie, menscapaciteit en 

managementaandacht, maar het verschil tussen Azië en het Westen is dat in 

Azië voor lagere totale kosten meer hoogopgeleid personeel kan worden inge-

zet om zo’n omvangrijk netwerk te managen. Daarvoor is niet meer technolo-

gie nodig, zoals velen denken. SCM in Azië is minder technologisch van aard, 

maar functioneert wellicht beter door een andere manier van organiseren die 

past bij het loonkostenniveau in Azië, maar niet in het Westen. Verplaatsing, 

en vooral off shoring, vergt logistiek van wereldformaat. Daarbij gaat het om 

integratie met alle ketenspelers: toeleveranciers en klanten. De optimale mate 

van integratie is dus regioafh ankelijk of zelfs bedrijfsafh ankelijk.

8 Verschuiving van de macht in de supply chain
Binnen diverse supply chains verschuift de macht richting de klant; bijvoor-

beeld van de fabrikanten naar de distributeurs of zelfs retailers (winkelketens) 

binnen fast moving consumer goods supply chains. Dat komt vooral doordat het merk, 

de naam van de producent, steeds meer als inwisselbaar wordt gezien en merk-

loyaliteit verdwijnt. In de winkel wordt dan vooral verkocht wat voorradig is en 

niet per se datgene wat fabrikanten aanbieden.

9 Verschuiving/verandering van de competitieve focus – van individuele  
 bedrijven naar clusters en ketens
Er wordt steeds meer gesuggereerd dat de competitie zich niet langer afspeelt 

 hoofdstuk 1
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tussen individuele bedrijven, maar tussen clusters en ketens. Een cluster is een 

geografi sche concentratie van gespecialiseerde bedrijven en organisaties (toe-

leveranciers, intermediairs, dienstverlenende bedrijven, kennisinstellingen) 

die zowel met elkaar concurreren als met elkaar samenwerken om bepaalde 

 synergie-eff ecten te behalen. Het is een speciale vorm van een netwerk, waar-

in transacties door middel van formele, informele en wederkerige mechanis-

men tot stand komen. Bedrijven vormen clusters om toegang te krijgen tot een 

unieke combinatie van inputfactoren, zoals kennis, relatienetwerken, infra-

structuur, grondstoff en en andere hulpbronnen. Clusters dragen in positieve 

zin op drie verschillende wijzen bij aan de concurrentiepositie van de bedrijven 

in die cluster: (1) ze verhogen de productiviteit; (2) ze versterken het innovatie-

vermogen; en (3) ze stimuleren de oprichting van nieuwe bedrijven die op hun 

beurt weer de innovatie en grootte van de cluster ondersteunen.

10 Steeds strengere regelgeving
SCM moet voldoen aan steeds meer en steeds veranderende regelgeving zoals 

milieuzones, SOX-vereisten, REACH-regels, WEEE, Arbo en verpakkingstaks. 

Het handhaven van de juiste supply chain betekent een steeds grotere admi-

nistratieve last voor het management.

Zoals gezegd zijn de managementdilemma’s en ketenuitdagingen vooral het 

gevolg van de vele verschillende en vaak confl icterende markteisen. Het gaat 

om het frequent leveren van vernieuwde producten tegen de laagste prijs, met 

supply chain management: een integr ale a anpak

Figuur 1.2 De verschuiving van dimensies voor concurrentievoordeel
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de hoogste kwaliteit en hoge leverbetrouwbaarheid. Er moet niet alleen gelijk-

tijdig voldaan worden aan diverse markteisen, maar de nadruk en belangrijk-

heid verschuift in de tijd (zie fi guur 1.2). Dit levert extra druk op om de supply 

chain op orde te hebben. Een keten die in staat is te voldoen aan bovengenoem-

de markteisen en die kan omgaan met de steeds wisselende management-

dilemma’s en ketenuitdagingen noemen we excellent.

Er is dus externe en interne druk om een excellente supply chain in te richten 

en te managen, waarbij de processen slank zijn en precies datgene opleveren 

waar de klant om vraagt. En tegenwoordig is het vrij normaal dat klanteisen 

en -wensen frequent veranderen, ook in het geval van bestaande en lopende 

orders. Dit stelt niet alleen eisen aan de bedrijfsprocessen, maar ook aan de be-

sturing, de organisatie en de informatievoorziening binnen de supply chain. 

Managers worden continu geconfronteerd met externe prikkels om de keten te 

optimaliseren en aan de nieuwe en veranderende markteisen aan te passen. 

Supply chains worden steeds complexer en onzekerder. SCM gaat daarom voor-

al om het managen van confl icterende doelstellingen (zie fi guur 1.3).

 hoofdstuk 1

Figuur 1.3 Supply chain management is het managen van confl icterende doelstellingen
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1.2  Activiteiten en bouwstenen

Excellent SCM stelt managers in staat in te spelen op de veranderingen in 

de markt en om te kunnen voldoen aan de wensen en eisen van klanten. Het 

wordt tegenwoordig algemeen gezien als middel om waarde te creëren. Maar 

laten we eerst eens kijken hoe we SCM kunnen defi niëren en welke activiteiten 

ermee verbonden zijn (paragraaf 1.2.1), en welke bouwstenen we kunnen on-

derscheiden (paragraaf 1.2.2).

supply chain management: een integr ale a anpak

Figuur 1.4 Complexiteit van logistieke netwerken door diverse soorten relaties (Stock en Lambert, 2001)
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1.2.1 Definitie en activiteiten

SCM gaat om het meten, (her)ontwerpen, realiseren en coördineren van een ex-

cellente keten, of zelfs van een heel netwerk van organisaties die met elkaar 

verbonden zijn door diverse processen en activiteiten waarmee waarde wordt 

gecreëerd voor de eindklant in de vorm van producten en diensten. Het is het 

managementgebied dat gericht is op het beheersen en optimaliseren van de ser-

vice- en goederenstromen, de informatiestromen en de fi nanciële stromen bin-

nen en tussen de opeenvolgende schakels in de supply chain – van leveranciers 

tot aan de klanten. Meestal zijn er in de keten diverse niveaus van toeleveran-

ciers en klanten: van eerstelijnstoeleverancier (tier 1 supplier) tot n-de-lijnstoeleve-

ranciers (tier n suppliers) en van eerstelijnsklanten tot eindklanten (zie fi guur 1.4).

Supply chain management draait dan om de integratie en coördinatie van de 

bedrijfsprocessen in de supply chain met als doel waarde te creëren en te leveren 

 hoofdstuk 1

Figuur 1.5 Activiteiten binnen supply chain management (Stock en Lambert, 2001)
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aan eindklanten in de vorm van goederen en diensten. Het gaat daarbij om het 

management van de integrale stroom van goederen, diensten en informatie in 

zowel productie- als servicesectoren, en behelst het analyseren, (her)ontwer-

pen, implementeren, plannen en besturen van de supply chain. De  activiteiten 

die hieronder worden begrepen zijn opgesomd in fi guur 1.5. In hoofdlijnen gaat 

het om inkoop- & toelevermanagement, planning & besturing, inkomende 

goederenlogistiek, realisatieprocessen (productie, assemblage en service), uit-

gaande goederenlogistiek & distributie, en customer service.

Verschil tussen supply chain management en logistiek management 
Het grote verschil tussen SCM en logistiek management is het bereik waarop 

managementbeslissingen betrekking hebben.

Logistiek management richt zich op bedrijfsspecifi ek inkomend en uit-

gaand transport, fl eetmanagement, warehousing, afh andeling en voorraad-

beheer. Logistiek management is een onderdeel van SCM, maar nu komen 

daar de inkoop en productie nog bij. En verder gaat het bij SCM ook om coördi-

natie, samenwerking en integratie met andere ketenpartners. SCM beschouwt 

de keten vooral als één geheel en de supply chain manager is verantwoordelijk 

voor integratie en coördinatie in die keten.

Service chain management in opkomst
Veel bedrijven leveren geen fysieke producten maar diensten. Om deze diensten 
te leveren moeten vaak complexe werkprocessen worden uitgevoerd. Een goe-
de planning levert ook hier veel voordelen op. Een service kan zeer eenvoudig 
 lijken, zoals een uitbreiding van een zenderpakket voor een klant van een kabel-
maatschappij. Toch moeten er vele administratieve controles worden gedaan 
voordat zo’n eenvoudige handeling mag worden uitgevoerd. Is de aanvrager wel 
een klant? Heeft de klant wel een aansluiting? Is er een verhuizing aangevraagd? 
Betaalt de klant zijn rekeningen op tijd? De dagelijkse uitvoering van dergelijke 
werkprocessen is eenvoudig met workfl ow-managementoplossingen te struc-
tureren. De planning van capaciteit over een langere termijn krijgt echter vaak 
minder aandacht. Service chain management omvat de planning, implementatie 
en controle van processen in een serviceketen om zo effi  ciënt mogelijk aan de 
vraag naar deze diensten te kunnen voldoen. Deze activiteiten kunnen binnen 
één bedrijf plaatsvinden, maar steeds vaker zijn meerdere bedrijven betrokken 
in een serviceketen. De grootste voordelen van het proactief managen van de 
activiteiten in een serviceketen zijn dat er veel arbeidskosten kunnen worden 
bespaard en de klanttevredenheid stijgt. Vooral in dienstverlenende bedrijven 
wegen de kosten van medewerkers zwaar mee. Bijvoorbeeld een callcenter dat 
overbemand is doordat het niet tijdig heeft doorgekregen dat de marketing-
inspanningen worden teruggebracht wegens de aankomende relaunch. Daaren-
tegen moet het callcenter op volle sterkte zijn als er promotionele activiteiten 
worden uitgevoerd.

supply chain management: een integr ale a anpak
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1.2.2 Belangrijke bouwstenen: integratie en coördinatie

Bij SCM gaat het om integratie met andere partners in de keten en coördinatie van 

diverse productie- en logistieke activiteiten hierin. Belangrijke management-

vraagstukken zijn bijvoorbeeld het oplossen van organisatorische barrières, 

het afstemmen van diverse (operationele) strategieën, en het versnellen en ver-

beteren van processen in de supply chain.

Integratie 
Bij integratie gaat het in eerste instantie om het formeren en (her)ontwerpen 

van de supply chain door geschikte partners te zoeken en te vinden, en door 

samenwerkingsrelaties van semi-onafh ankelijke organisaties binnen een sup-

ply chain of logistiek netwerk tot stand te brengen. Supply-chainpartners zijn 

in het algemeen individuele bedrijven die economisch van elkaar afh ankelijk 

zijn. De structuur van de supply chain zal alleen stabiel zijn en blijven als er 

een win-winsituatie is voor de diverse partijen in de keten. Voor de korte ter-

mijn betekent dit het hanteren van rechtvaardige prijsmechanismen en het 

eerlijk verdelen van synergie (ketenvoordelen). Samenwerkende partijen in 

het netwerk zijn alleen bereid om continu te investeren in tijd, capaciteit en 

geld als zij daar een eerlijk verdeelde beloning voor terugkrijgen. Daarnaast 

zijn  diverse vormen van binding van belang: technologische verbindingen via 

fysieke processen en IT, sociale bindingen via persoonlijke banden en vertrou-

wen, en juridische bindingen via contracten. Hoe meer soorten bindingen en 

hoe sterker deze bindingen zijn, des te stabieler de structuur van de supply 

chain is. Overigens kan dit in heel dynamische ad-hocomgevingen juist een 

valkuil zijn – door diverse sterke bindingen is het lastig geworden om fl exibel 

tijdelijke relaties met andere partners aan te gaan.

Integratie in de supply chain speelt zich af op zes niveaus:

1 Klantenintegratie: het identifi ceren van de langetermijnbehoefte en -voorkeu-

ren van huidige en potentiële klanten. Alleen op basis van dit inzicht kan 

een bedrijf waarde toevoegen voor een klant.

2 Interne integratie: de integratie van alle functionele activiteiten binnen een 

bedrijf om zo excellente logistieke prestaties te realiseren tegen acceptabele 

logistieke inspanningen.

3 Toeleveranciersintegratie: niet alleen de toelevering van diensten, grondstof-

fen, hulpstoff en en halff abricaten, maar ook de uitwisseling van informa-

tie moet perfect georganiseerd en afgestemd zijn. Dan is er sprake van één 

integraal proces.

4 Technologische en besturingsintegratie: het bouwen en onderhouden van inte-

grale informatietechnologie (IT). Dit maakt het mogelijk klanten daadwer-

kelijk te verbinden met toeleveranciers.
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5 Op prestatiemeting gebaseerde integratie: het volgen van de prestaties van en 

door alle partijen in de supply chain op basis van dezelfde, eenduidige pres-

tatie-indicatoren. Dit is nodig om adequaat in te grijpen bij afwijkingen in 

de afgesproken prestaties door een of meer partijen in de supply chain.

6 Relatie-integratie: een gezamenlijke visie van klanten en leveranciers over de 

doelstellingen die men door samenwerking wil bereiken. Alle inspannin-

gen moeten gericht zijn op het leveren van de beste waarde voor de klant, 

tegen de laagste kosten.

Integratie is een belangrijk kenmerk van SCM. In sommige supply chains 

worden de leidende principes voor integratie vastgesteld door een stuurgroep, 

maar in de praktijk is er vaak sprake van een dominante speler die bepalend 

is voor de mate van integratie. Dat is vaak het bedrijf met de grootste fi nan-

ciële kracht, of het bedrijf met de meeste en beste kennis en/of expertise, of 

het is het bedrijf dat de meeste klantwaarde genereert met de juiste producten 

en/of processen. Albert Heijn is een voorbeeld van een dominante partij in het 

retailnetwerk waar ook aanzienlijke partijen als Unilever en Grolsch deel van 

uitmaken. In de verf- en coatingindustrie zijn enkele grote partijen als Akzo-

Nobel en PPG Industries dominante spelers ten opzichte van toeleveranciers 

zoals Nuplex Resins.

Coördinatie 
Naast de hierboven behandelde integratie – een noodzakelijk aspect voor het 

structureren van de supply chain – is het zeer belangrijk om de service- en goe-

derenstromen, de informatiestromen en de fi nanciële stromen te coördineren. 

Daarbij zijn drie aspecten van belang:

1 het gebruik van informatietechnologie,

2 de procesoriëntatie en

3 de (geavanceerde) planning en besturing.

Ontwikkelingen in informatietechnologie maken het mogelijk om overal in de keten 

over de juiste real-time informatie te beschikken. Denk hierbij aan RFID-tech-

nologie (Radio Frequency Identifi cation) die tracking & tracing mogelijk maakt en snelle 

communicatienetwerken waardoor er bijvoorbeeld ook intensiever gebruik-

gemaakt kan worden van historische data, bijvoorbeeld over verkopen in het 

verleden (datamining met businessintelligence-applicaties). Deze zogenoemde 

datawarehouses maken het ook mogelijk intensiever en beter de toekomstige 

vraag te voorspellen (forecasting). Tegenwoordig zijn datawarehouses alweer 

een beetje ‘uit’; het gaat nu vooral om process-warehousing en process-mining. 

Dat zijn moderne IT-ontwikkelingen om processen en procesverbetering opti-

maal te ondersteunen.
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Procesoriëntatie duidt op de vaardigheid om alle processen en activiteiten in de 

supply chain te analyseren, te verbeteren (optimaliseren) en te beheersen (ex-

ploiteren). Door het gebruik van gemeenschappelijke prestatie-indicatoren 

kunnen zwakke schakels worden geïdentifi ceerd, diverse vormen van over-

bodige variatie en complexiteit worden opgespoord en kunnen verspillingen 

worden geëlimineerd. Waardestroomanalyse (value stream analysis), benchmar-

king en simulatie zijn eff ectieve instrumenten om verbetermogelijkheden op 

te sporen, aan te tonen (visualiseren) en eventueel potentiële oplossingen te 

testen. Overbodige, vaak zelfopgelegde complexiteit (en variatie) kunnen wor-

den opgespoord en gereduceerd zodat de aandacht volledig gericht kan worden 

op het beheersen van de resterende noodzakelijke complexiteit waarmee juist 

waarde gegenereerd wordt.

Ten slotte zijn diverse geavanceerde planningsinstrumenten beschikbaar gekomen 

voor het plannen en besturen van de interne processen (intra-organisatorische 

goederenstroom), maar ook voor het plannen en besturen van de externe pro-

cessen (inter-organisatorische goederenstroom).

1.3  Valkuilen

Bij SCM moeten we een aantal valkuilen vermijden. We zullen er hieronder 

vier bespreken: het gebruik van logistieke innovaties zonder de noodzakelijke 

logistieke basis (paragraaf 1.3.1), een gebrek aan vertrouwen bij ketenpartners 

(paragraaf 1.3.2), slecht voorbereide uitbesteding (paragraaf 1.3.3) en opslinger-

eff ecten door slechte coördinatie en gebrekkige informatievoorziening (para-

graaf 1.3.4).

1.3.1 Logistieke innovaties zonder de noodzakelijke logistieke basis

Voor logistieke innovaties lijkt te gelden: the sky is the limit; helaas geldt dat ook 

voor de investeringen daarin. Er zijn veel nieuwe concepten, we noemen ze 

hier met de Engelse namen: trading grids, dynamic logistics network confi -

guration, adaptive supply chain execution, contract lifecycle management, 

transportation management suites, multi-echelon inventory optimization, 

real-time planning, virtual warehousing, focused factories, outsourcing & off -

shoring, supply chain integration, synchronized production en supply chain 

planning & execution software als WMS, TMS, CPFR, scheduling, e-procure-

ment en shared services. Stilstaan lijkt achteruitgaan. Maar het simpelweg 

adopteren en implementeren van dergelijke hypes, zonder dat de juiste logis-

tieke basis is gecreëerd, leidt niet tot excellent SCM.
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Die logistieke basis begint al bij het organiseren van het klantcontact. Vaak 

blijkt het klantcontact, de customer-serviceafdeling, nog per land en per pro-

ductdivisie geregeld. Even zoveel bestellingen, even zoveel facturen en geen 

kritieke massa voor SCM-initiatieven als elektronische data-uitwisseling. Het 

contact met klanten en leveranciers beperkt zich tot het uitwisselen van or-

ders. Het uitwisselen van informatie over promotieplanning, winkelverkopen 

en voorraden staat in de kinderschoenen. Zelfs al zouden bedrijven in de sup-

ply chain informatie uitwisselen dan stranden die gegevens in een veelheid 

aan IT-systemen of in een van de vele distributie- en productielocaties.

Supply chains zijn vaak complex en ondoorzichtig, zoals in de levensmiddelen-

industrie, chemie, papierindustrie en retail, en bij logistieke dienstverleners. 

Het resultaat? Ontevreden klanten, ongebalanceerde voorraden, hoge kosten 

van transport en distributie en traag reageren op marktveranderingen. 

C a se
Hoe moet het wel? Optimaliseren van de supply chain bij Heineken 
vanuit de logistieke basis
De vereniging Logistiek management (vLm) beloont elk jaar uitzonderlijke pres-
taties op het vakgebied logistiek met de Nederlandse Logistiek Prijs. De vLm wil 
met deze prijs de innovatie en professionalisering van de logistiek stimuleren. Het 
winnend bedrijf moet dienen als een inspiratiebron en een voorbeeldfunctie voor 
 andere bedrijven. In 2006 ontving Heineken de Nederlandse Logistiek Prijs; dit be-
drijf geeft een goed voorbeeld van SCM. Eerdere winnaars waren DHL, Hema, de 
Van Drie Groep en Wehkamp.
 Heineken heeft vanaf 1999 gewerkt aan het project STARchain dat gericht was 
op het realiseren van verbeteringen in de supply chain. Belangrijke reden voor het 
project was het groeiend belang van export van in Nederland geproduceerd bier 
voor de NV Heineken. Begin jaren negentig ging het om slechts twintig procent 
van het volume, maar eind 2006 bedroeg het al meer dan zestig procent van het 
volume, met een belangrijke bijdrage aan de winstgevendheid van de NV Heine-
ken. Het probleem was dat de supply-chainorganisatie de professionalisering van 
het merk Heineken en de marketing en verkoop niet had gevolgd. Het gevolg was 
een dalende servicegraad, een geringe versheid van het bier in de markt en hogere 
logistieke kosten.

STARchain komt in het kort neer op het verleggen van het klantorderontkoppel-
punt van de fabriek naar voorraadcentra in de grootste exportmarkten, de inzet 
van moderne IT-systemen in de supply chain en het op een andere wijze aansturen 
van deze keten. Heineken heeft op meerdere aspecten een doorbraak bereikt:
– De introductie van door Heineken centraal gestuurde bevoorrading van hun 

nieuwe distributiecentra in de Verenigde Staten.
– Het realiseren van een ketenoverspannende supply-organisatie. De organisatie 

is ontwikkeld van een sterk op functies gebaseerde organisatie naar een klant-
georiënteerde procesorganisatie.

supply chain management: een integr ale a anpak
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– En niet in de laatste plaats het ondersteunen van premium-brandproducten 
met een premium-supplychain. De nieuwe logistieke organisatie is beter in 
staat de huidige, grote groei in de exportmarkten van Heineken te volgen.

Bij het project stond de customer service centraal en was de klant uitgangspunt. 
De leverprestaties voor de klanten en de versheid van het bier in de keten zijn sterk 
verbeterd. Nu de supply-chainorganisatie staat, kan Heineken in de toekomst de 
klanten nog meer betrekken bij initiatieven op dit gebied. De extra kosten van 
de voorraad en de nieuwe distributiecentra in de exportmarkten zijn meer dan te-
rugverdiend door effi  ciëntere belading van de transportcontainers. Een opvallend 
resultaat: een langere supply chain, maar lagere kosten en versere producten voor 
de klanten. Er zijn besparingen gerealiseerd in de productie en in de aanvoer van 
grondstoff en en verpakkingsmaterialen. Ook zijn besparingen in de directe en indi-
recte personeelskosten bereikt. Dit komt vooral door minder personeel in de pro-
ductie (langere runs, minder ad-hocproductie, bijna volledig personeelarm intern 
transport).

De CEO van Heineken van destijds, Karel Vuursteen, was actief betrokken bij en 
gaf prioriteit aan het STARchain-project. Commitment en sturing van een logistiek 
project vanuit de top bleek essentieel te zijn. Er is ook veel aandacht geweest voor 
de cultuur en het verandermanagement. Belangrijk was de aandacht voor het ge-
lijktijdig afb ouwen van het aantal fte’s op alle logistieke functies. Uiteindelijk zijn er 
bijna geen gedwongen ontslagen geweest.
 Heineken heeft laten zien dat er niet een enkele persoon verantwoordelijk was 
voor het succes, maar een heel team Heineken-mensen! Logistiek is toch vooral 
mensenwerk en alleen een topteam kan de hoogste resultaten bereiken. De im-
plementatie is in 2003 afgerond en Heineken heeft het proces daarna geoptimali-
seerd. Men richt zich nu duidelijk op een nieuwe golf van optimalisatie. Leerzaam is 
de succesvolle implementatie van nieuwe IT in een complexe, wereldwijde organi-
satie. Een gedurfde aanpak met langdurige inspanningen, waarbij de besparingen 
en verbeteringen van de logistieke prestaties de continuïteit van Heineken hebben 
versterkt.

De case van Heineken laat zien dat er verschillende uitdagingen zijn voor het 

realiseren van een excellente supply chain. Dit is schematisch voorgesteld in 

 fi guur 1.6, waarbij we speciaal wijzen op de problemen die opgelost en valkui-

len die vermeden moeten worden – zie onder Implementatie-uitdagingen.
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1.3.2 Gebrek aan vertrouwen bij ketenpartners

Er zijn vaak sterk tegengestelde eisen waar ketenpartners (toeleveranciers en 

fabrikanten) aan moeten voldoen. Bij het ontwikkelen van diverse ketenroute-

kaarten (roadmaps), waar we als adviseurs bij betrokken zijn geweest, is verschei-

dene malen duidelijk uitgesproken dat het vaak ontbreekt aan vertrouwen om 

samen te werken in de keten. Dit komt primair doordat bedrijven streven naar 

onafh ankelijkheid, ze de toeleveranciers graag uitwisselbaar willen houden 

en ze een zo laag mogelijke inkoopprijs nastreven. In het geval van een toele-

supply chain management: een integr ale a anpak

Figuur 1.6 Uitdagingen voor supply chain managers

Implementatie-uitdagingen

Drijvende krachten Ketenprestaties

– Meer veeleisende 
klanten

– Hevige concurrentie
– Verschuiving van 

de macht in de keten
– Economische 

globalisatie
– Nauwe alliantie 

en samenwerkings-
relaties

– Kortere 
productlevenscycli

– Continue over-
nameactiviteiten

– Noodzaak voor 
betere en meer 
informatie

– Nieuwe IT
– Verschuiving van 

concurrentie tussen 
bedrijven naar 
concurrentie tussen 
clusters en ketens

Eff ectieve 
supply-chain-

integratie

Management 
van high-

performance-
werkmethoden

‘Alignment’-
mechanismen

Proces-
optimalisatie

Prestatie- 
meting

Alliantie -
ontwerp

Informatie-
systemen

– Unieke producten 
en diensten

– Snellere R&D-
cyclustijden

– Superieure kwaliteit
– Kosteneff ectiviteit
– Kortere 

doorlooptijden
– Flexibele 

klantenrespons
– Betrouwbare 

leveringen
– Beter kapitaalbeslag
– Hogere omloop-

snelheid van 
voorraad

– Superieure 
ketenrelaties

– Gebrek aan commitment bij topmanagement
– Niet afgestemde strategische en operationele doelstellingen in de keten
– Niet willen of kunnen delen van informatie in de keten
– Gebrek aan vertrouwen tussen ketenpartijen
– Het niet willen of eerlijk kunnen verdelen van risico en opbrengsten
– Infl exibele organisatorische systemen en processen
– Inconsistente/inadequate prestatie-indicatoren
– Weerstand tegen verandering
– Gebrek aan training, niet de juiste denkrichting en vaardigheden
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ver- en uitbestedingsrelatie wordt nog te vaak de ‘tegenpartij’ als concurrent 

in een zero-sum game gezien. Er is echter voldoende bewijs dat de hele sup-

ply chain een beter perspectief heeft en beter presteert als hierin meer wordt 

 samengewerkt en de samenwerkingsrelaties vooral beter doordacht zijn.

Veel verbeterinitiatieven binnen SCM falen doordat er een gebrek aan ver-

trouwen tussen de betrokken partijen is, doordat de beloningen om deel te 

nemen aan samenwerkingsinitiatieven om de supply chain te optimaliseren 

niet juist ontwikkeld zijn, of doordat de bijbehorende contracten niet of on-

juist gespecifi ceerd zijn. Zelfs als er voor alle betrokken partijen sprake is van 

een win-winsituatie, kan een verbeterproject in de supply chain mislukken. 

Het bouwen van een excellente keten vergt namelijk forse investeringen van de 

betrokken partijen, zowel in informatietechnologie, in de ontwikkeling van 

nieuwe processen, in een nieuwe manier van werken (cultuur), als in vernieuw-

de vaardigheden en competenties voor SCM. Dergelijke investeringen leveren 

echter wel forse voordelen op. Het integreren van logistieke netwerken leidt tot 

diverse tastbare en niet-tastbare, individuele en gezamenlijke voordelen. Een 

nieuwe ketenstructuur is slechts blijvend succesvol als de investeringen en de 

opbrengsten ‘eerlijk’ verdeeld worden over de partijen in de supply chain.

Nauw gerelateerd aan het ontwerpen van de juiste verdelingsmechanismen 

voor de kosten en de baten is het ontwerp van de samenwerkingscontracten. 

Een contract helpt om vertrouwen te kweken en dit zelfs te institutionaliseren, 

maar het is een valkuil om te denken dat het opstellen en afsluiten van con-

tracten het middel is om een winnend logistiek netwerk te realiseren. Met een 

contract kunnen de negatieve gevolgen van een vals vertrouwen in intenties 

enigszins verzacht worden, maar het opstellen van contracten, en zeker het 

evalueren en monitoren van contractuele verplichtingen, is niet bevorderlijk 

voor (toekomstige) samenwerking, laat staan als contractuele geschillen ook 

nog eens uitgevochten moeten worden.

Het begrip vertrouwen kent echter verschillende vormen en dimensies 

 (Nooteboom, 2002). Bij samenwerken moeten we niet alleen vertrouwen hebben 

in de mensen met wie we direct contact hebben, maar ook in hun leidinggeven-

den en collega’s; we moeten erop aan kunnen dat degenen met wie we samen-

werken gesteund worden door de rest van de organisatie. Dat geldt ook voor SCM. 

Relaties zijn soms van korte duur, maar we moeten erop kunnen vertrouwen 

dat ze lang genoeg duren om de gezamenlijke doelen te kunnen bereiken. We 

moeten er ook op kunnen vertrouwen dat de samenwerkingspartners oprechte 

intenties hebben en zich echt inzetten om die doelen te halen (vertrouwen in de 

intenties). Natuurlijk moeten we er ook van kunnen uitgaan dat die partners 

voldoende capabel zijn om dat te kunnen waarvoor ze bedoeld zijn: vertrouwen 

in de competenties van de anderen. Dit onderscheid tussen het hebben van ver-
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trouwen in enerzijds de competenties van de ander en anderzijds de intenties 

van de ander is van belang voor het smeden van goede samenwerkingsrelaties 

(Nooteboom, 2002). Het vertrouwen in competenties kan worden vergroot als 

we investeren in opleidingen en trainingen. Zulke activiteiten zijn rationeler 

en leiden relatief gemakkelijk tot verbeteringen, terwijl het vergroten van het 

vertrouwen in de intenties van de partner een moeizaam en tijdrovend proces 

is. Het voeren van een continue strategische dialoog (‘strategische conversatie’) 

in supply chains en clusters is een eff ectief instrument om de onzekerheid over 

het toekomstbeeld bij deelnemers te reduceren en hun onderling vertrouwen te 

vergroten (Van Assen en Van den Berg, te verschijnen in 2011).

1.3.3 Slecht voorbereide uitbesteding

Uitbesteden is vaak een goed alternatief voor het zelf uitvoeren van activitei-

ten, vooral als het gaat om activiteiten die niet tot de eigen kerncompetentie 

behoren. Veel uitbestedingstrajecten verlopen echter teleurstellend. In een 

recent onderzoek naar de Nederlandse praktijk van IT-outsourcing van on-

derzoeksbureau Giarte kwam naar voren dat bedrijven gemiddeld genomen 

ontevreden zijn over de resultaten van uitbesteden en dat de bedrijven die de 

kosten het meest gedrukt hadden nog het minst tevreden waren. Enkele grote 

fi nanciële dienstverleners besloten in 2007 ook om een aantal IT-activiteiten 

die uitbesteed waren weer terug te nemen. Bij uitbesteding van magazijnen en 

transport wordt vaker dan de bedoeling was van dienstverlener gewisseld, met 

ontevredenheid als de belangrijkste reden. De ontevredenheid over de uitbeste-

ding richt zich behalve op de prijs ook op de kwaliteit en innovatie.

Een belangrijke oorzaak van een dergelijke mislukking zit in de initiatie. Het 

begint met het idee dat bij het af te sluiten contract vooral op de laagste inkoop-

prijs gelet moet worden. De uitbesteder probeert de laagste inkoopprijs af te 

dwingen door scherp te onderhandelen met meerdere potentiële aanbieders. 

De aanbieder ziet zich genoodzaakt tot het uiterste te gaan en onderschat in dat 

spanningsveld vaak de moeilijkheidsgraad van het gevraagde. Onder tijdsdruk 

bepaalt de aanbieder slechts voor enkele producten de kostprijs in detail, waar-

na hij voor de rest van het te leveren portfolio ruwe schattingen maakt van de 

kostprijs om de opdracht te krijgen. De uitbesteder is gefocust op het contract 

en vergeet voldoende te letten op de strategische fi t in de relatie. De verwach-

tingen zijn huizenhoog opgeschroefd als het contract eindelijk gesloten wordt 

en de uitbesteding operationeel wordt. Vervolgens komt de koude douche:

– De aanbieder merkt dat hij voor die prijs niet aan het gevraagde kan vol-

doen.

– De uitbesteder merkt dat hij niet de service krijgt die hij verwacht had.

supply chain management: een integr ale a anpak
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In deze situatie ontstaan de confl icten waarbij de aanbieder om betaling van 

meerwerk vraagt en de uitbesteder betere service eist op basis van de contract-

voorwaarden. Vaak slepen zulke confl icten zich jaren voort, waarbij de partijen 

tot elkaar veroordeeld zijn terwijl ze toch samen moeten werken. We noemen 

dit de uitbestedingsvalkuil. Het kernpunt van falen ligt hier in onvoldoende 

scherpte bij wat aan de uitbestedingsonderhandelingen voorafgaat. En dan 

gaat het niet alleen om goed specifi ceren, het gaat er veel meer om dat we het 

karakter van de gevraagde uitbestedingsrelatie scherp krijgen en we vervol-

gens het uitbestedingproces op dat karakter toespitsen.

C a se
Albert Heijn
Albert Heijn ziet logistiek als een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Door 
schaalgrootte en een uitstekende logistieke kennis en infrastructuur lukt het 
 Albert Heijn om een breed assortiment met veel versproducten tegen concurreren-
de kosten in de supermarkten beschikbaar te hebben. Rond 2000 introduceerde 
het bedrijf een nieuwe distributiestructuur waarbij versproducten met zeer korte 
doorlooptijden via zogenoemde crossdocking van de leveranciers in gecombineerde 
ritten direct als totaalassortiment naar de fi lialen gebracht werden. Er was veel dis-
cussie over deze structuur omdat er in sommige opzichten een schakel in de keten 
bij kwam. Maar in de prijzenoorlog in 2006 bewees Albert Heijn dat ze het concur-
rentievoordeel waar kon maken met een groot assortiment en tegelijk tegen lage 
integrale kosten. Albert Heijn bewees hiermee dat zij de supply chain terecht als 
kerncompetentie ziet.
 Albert Heijn had zelf de logistieke infrastructuur en de regie in handen, maar 
huurde voor een deel van het transport wagens met chauff eur in. Deze overeen-
komsten werden scherp op prijs gecontracteerd. Hoever moet je daarin gaan als 
het onderdeel van je kerncompetentie is? In de opgaande markt in 2007 was er 
krapte in transport in Nederland. Albert Heijn had lege schappen die deels toe te 
schrijven waren aan een gebrek aan transportcapaciteit. Albert Heijn kreeg ook 
niet altijd de prioriteit die zij wenste vanuit de inhuurmarkt, wat de consequentie 
kan zijn als je op prijs inkoopt.

Strategische uitbesteding dient een zorgvuldig te doorlopen proces te zijn, 

waarbij de (potentiële) partners goede afspraken maken over de samenwer-

kingsprincipes en vervolgens elkaar goed moeten leren kennen, beoordelen of 

ze bij elkaar passen en dan in stappen een steeds intensievere samenwerking 

opbouwen. Dit is nooit met keiharde contracten dicht te timmeren. De verstan-

dige weg is om hier alleen de principes goed te contracteren en voor het overige 

veel inspanning te stoppen in het proces van het opbouwen en bewaken van 

een goede samenwerkingsrelatie. Als het goed is ontstaat dan een continue 
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feedbackrelatie waarbij toekomstige prestaties worden vastgesteld en gecon-

tracteerd op basis van de huidige prestaties, aangevuld met verbeternormen.

Voor de operationele uitbesteding en inkoop is het veel simpeler. Hiervoor 

kan een goed uitgewerkt en tot in detail gespecifi ceerde leveringsprestatie wel 

degelijk een goed startpunt zijn voor een succesvolle toeleverrelatie. Vooral 

als het gaat om producten en diensten die zich goed laten specifi ceren en die 

niet snel veranderen. Voor dergelijke operationele uitbesteding en inkoop is 

het houden van een internetveiling een geschikte optie om een leverancier te 

 selecteren en contracteren. Voor strategische uitbesteding is dit echter ondenk-

baar. Daarvoor moet eerder gedacht worden aan de demand chain navigator (DCN; 

zie paragraaf 8.5), een instrument waarmee (potentiële) partners in de supply 

chain kunnen beoordelen of ze bij elkaar passen qua competenties en cultuur. 

In ieder geval is het belangrijk om de uitbestedingsvalkuil te vermijden.

1.3.4 Opslingereffecten door slechte coördinatie en gebrekkige 
  informatievoorziening

Het risico van zogenoemde opslingereff ecten dwingt ketenpartners gezamenlijk 

een excellente ketenstructuur te ontwikkelen, maar door eerdergenoemd ge-

brek aan vertrouwen en door technologische belemmeringen is dat voor veel 

supply chains een moeilijke aangelegenheid.

Het opslingereff ect (bullwhip- of Forrester-eff ect, naar Forrester (1961)) is het 

verschijnsel dat een fl uctuerende vraag van de eindklant toenemend versterkt 

wordt in de supply chain als de individuele bedrijven in die keten (toeleveran-

ciers, magazijnen, fabrikanten en distributiecentra) alleen beschikken over 

 lokale, veelal incomplete informatie over de vraag van de eindklanten. Het 

goed voorspellen van de vraag en daarmee het bepalen van de benodigde vei-

ligheidsvoorraad voor elke schakel is erg moeilijk vanwege die sterke vraag-

fl uctuatie en onvolledige informatie. Als de vraag sterk stijgt en een bepaalde 

schakel in de supply chain een tekort heeft waar vervolgens wordt besloten zelf 

ook maar meer te gaan bestellen (soms zelfs meer dan de extra vraag vanwege 

het besluit om ook maar de veiligheidsvoorraden aan de nieuwe situatie aan 

te passen), dan leidt dat tot extra vraag bij de voorgaande schakel. Deze moet 

dan plotseling fl ink meer leveren dan normaliter en zal ook extra gaan bestel-

len (vooral als desbetreff ende schakel ook besluit om de veiligheidsvoorraad 

te verhogen). Op deze wijze wordt telkens een stijging van de vraag vanuit de 

eindklant versterkt in voorgaande schakels.

Bij een plotselinge daling van de vraag van de eindklant zal de supply chain 

binnen een kort tijdsbestek verschuiven van een voorraadtekort naar een voor-

raadoverschot, dat extra groot wordt vanwege het steeds aanpassen van de 
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veiligheidsvoorraad. Op deze manier verspreiden vraagfl uctuaties zich door 

de supply chain heen. Het leidt tot wisselende situaties met op het ene moment 

tekorten in voorraad en capaciteit (de up-turn) en op het andere moment overtol-

lige voorraden en overcapaciteit.

De kans op opslingereff ecten dwingt partijen in de keten om informatie beter 

uit te wisselen (integratie) en de goederenstroom beter te coördineren. Maar 

ook het gebruik van moderne SCM-concepten zoals ketenomkering, waarbij de 

detailhandel frequenter wordt beleverd met steeds kleinere zendingen, leidt 

tot de noodzaak om eff ectieve coördinatiemechanismen en bijbehorende inte-

grale informatievoorziening te ontwerpen en te gebruiken. Anders leiden het 

steeds grotere assortiment, de steeds lagere voorraden en de eisen ten aanzien 

van steeds betere klantenservice tot hogere transportkosten voor de toeleveran-

ciers en tot maatschappelijk ongewenste eff ecten zoals fi levorming en meer 

luchtvervuiling door de uitstoot van uitlaatgassen.

1.4  Een integrale ontwerpaanpak

De verschillende innovaties op het gebied van SCM zijn op zich allemaal van 

belang; diverse concepten kunnen voor goede verbeteringen zorgen, mits de 

basis van de supply chain goed is. Deze basis wordt gelegd in het integrale 

logistiek concept. Het ontwikkelen van een excellente supply chain gaat dus 

vooral om het ontwikkelen van een excellent integraal logistiek concept, waar-

 hoofdstuk 1

Figuur 1.7  Het logistieke concept voor het integraal realiseren van interne en externe doelstellingen 
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mee de confl icterende doelstellingen in de keten gemanaged kunnen worden 

(zie fi guur 1.7). Daarnaast dienen er hechte dynamische allianties gebouwd te 

worden, en moeten de risico’s gekend en beheerst worden (resilient supply chains). 

Het ontwikkelen van een integraal logistiek concept dient onafh ankelijk van 

nieuwe innovaties en modegrillen te gebeuren.

De Heineken-case (paragraaf 1.3.1, p. 33) laat zien dat een succesvolle supply 

chain vraagt om klantgerichtheid, een goede logistieke organisatie, een door-

dacht distributienetwerk, samenwerking met klanten, inzicht in de kosten, 

geavanceerde informatietechnologie (IT) en, niet in de laatste plaats, goede 

en competente medewerkers. Het realiseren van een excellente supply chain 

vergt een integrale ontwerpaanpak. Wij maken hier gebruik van een bewezen 

aanpak, waarbij op samenhangende wijze beslissingen worden genomen over 

(1) de processen en structuur van de supply chain (paragraaf 1.4.1), (2) de be-

heersing van de supply chain, dat wil zeggen de besturing van processen en 

planning van de goederenstroom (paragraaf 1.4.2), (3) de excellente logistieke 

organisatie (paragraaf 1.4.3) en (4) de juiste IT- en informatievoorziening (para-

graaf 1.4.4). Dit alles is in fi guur 1.8 weergegeven, en wordt in detail behandeld 

in de hoofdstukken 3 t/m 6. De wijze waarop er invulling gegeven wordt aan 

de vier elementen van het integraal logistiek concept bepaalt de prestaties en 

de waarde die de bedrijven met SCM willen creëren. Hoewel deze elementen 
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een uitgangspunt vormen voor bedrijven om hun processen te beoordelen of te 

herinrichten, moet allereerst duidelijk zijn wat de ketenstrategie en de daaruit 

af te leiden doelstellingen voor de supply chain inhouden. Het integraal logis-

tiek concept wordt gecompleteerd met prestatie-indicatoren die de graadmeter 

vormen voor de kwaliteit van het gehanteerde concept. Steeds is tussen alle 

elementen samenhang nodig.

Het gebruik van deze integrale ontwerpaanpak heeft drie voordelen. Ten eerste 

dwingt het naar de hele supply chain te kijken en niet alleen naar het optimali-

seren van de individuele bedrijven. Hierdoor wordt voorkomen dat verbeterin-

gen in het ene bedrijf nadelige gevolgen hebben voor het andere. Ten tweede 

leidt het gebruik van een integrale ontwerpaanpak tot een actieplan waarmee 

de partners in de supply chain stapsgewijs kunnen werken aan optimalisatie. 

Ten slotte creëert het een eenduidig logistiek bewustzijn binnen de hele keten. 

Hiermee worden alle neuzen dezelfde kant op gezet en wordt er gezamenlijk 

één doel nagestreefd. Het geeft veel problemen als een uitbesteder sterk gelooft 

in het just-in-time concept (zie paragraaf 8.1) maar de toeleveranciers dit concept 

niet kennen of niet willen kennen.

Een eenduidig geformuleerde supply-chainstrategie fungeert als een lei-

draad voor de gehele keten. De strategie die de partners in die keten afzonder-

lijk volgen, moet daarop afgestemd zijn.

Onder in het model (fi guur 1.8) treff en we, als laatste stap, het ontwikke-

len van een consistente manier van prestatiemeting en controlling in de keten 

aan. De prestaties moeten gemeten worden met indicatoren die door alle part-

ners worden gedeeld en gehanteerd.

1.4.1 Processen en structuur

Het inrichten van de juiste processen en structuur van de keten vormt de basis 

van SCM. Het gaat daarbij vooral om de primaire processen en functies in de 

integrale goederenstroom – van inkoop tot aftersales –, de locaties van de voor-

raadpunten in de supply chain en de goederenbewegingen tussen deze voor-

raadpunten. Ten aanzien van de processen en structuur gaat het om het beant-

woorden van vragen als:

– Sourcing. Waar dienen grondstoff en, halff abricaten en producten te worden 

ingekocht?

– Locatie. Wat is de optimale vestigingsplaats voor productielocaties?

– Distributie. Hoe kunnen internationale goederenstromen eff ectief en effi  -

ciënt worden gedistribueerd?

– Service. Welke service moet aan welke klanten worden verleend, hoe richten we 

het serviceproces in? Hoe gaan we om met het beheer van reserveonderdelen?
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