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Inleiding
Dit boek is een deel uit een serie, onder andere gericht op opleiding voor het
EJ- en ESLog-niveau. Het boek dekt het grootste deel van de eisen voor de
EJ- en ESLog-examens Peoplemanagement en Resourcemanagement. Voor
ESLog zijn dit verplichte modules, voor EJLog zijn ze vrij te kiezen.
1.1

Voor wie is dit boek bedoeld?

In de logistieke praktijk gaat het steeds om zoeken naar verbeteringsmogelijkheden. Het moet allemaal beter, sneller en goedkoper. Daarnaast zul je als logistiek manager moeten beschikken over de juiste resources om de logistieke
stromen in je bedrijf in goede banen te leiden. In Logistiek verbeteren krijg je op
een praktische manier de mogelijkheden aangedragen om te kiezen waar je je
aandacht het best op kunt richten, hoe je verbeteringen kunt realiseren en waar
je op moet letten tijdens de projecten.
Dit boek is ook geschreven voor deelnemers aan cursussen, die zich onder deskundige leiding voorbereiden op de examens voor de modules Peoplemanagement en Resourcemanagement van het certificaat EJLog of ESLog.
1.2

Waarvoor is dit boek bedoeld?

Logistiek is een breed werkterrein. Het omvat het ontwerpen van structuren,
grondvormen, processen, informatiesystemen en lay-outs. Het betreft ook het
inrichten van distributiecentra en handlingstations. Het gaat om allerlei soorten planning en forecasting, om het beheren van voorraad, van equipment, van
gebouwen en wagenparken. Je denkt na over het aansturen van grote groepen
mensen van heel verschillende pluimage, het efficiënt verzorgen van inkoop,
opslag, handling, intern en extern transport. Je wilt je inzetten voor het realiseren van besparingen door efficiëntie en door kwaliteitsverbetering. Ten slotte
gaat het om samenwerken met andere bedrijven, leveranciers, afnemers, partners. Kortom, het gaat om integrale beheersing van goederenstromen.
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Er zijn dus veel onderwerpen en veel invalshoeken:
• Cost accounting om inzicht te krijgen in kostprijzen, om in te zien waar besparingen mogelijk zijn en wat ze betekenen voor het geheel.
• Financieel management, omdat logistiek een grote invloed heeft op de cashflow en op de financiële kengetallen.
• Peoplemanagement, omdat je grote groepen mensen moet aansturen en veranderingsprojecten tot een goed einde moet brengen.
Het betreft allerlei onderwerpen uit de bedrijfskunde, in verband met het verbeteren van processen en methoden en voor het in goede banen leiden van de
organisatorische gevolgen van veranderingen. Kortom, het gaat om integraal
denken.
Over al die verschillende werkgebieden en specialismen zijn veel boeken geschreven. Wij brengen ze als eersten samen in één serie. Dat doen we omdat
we tijdens het ontwikkelen en uitvoeren van de cursussen EJLog en ESLog
ontdekten dat er geen boek of serie boeken bestaat, die het gebied goed afdekt.
Om onze cursisten over compact materiaal te laten beschikken – in plaats van
een grote stapel boeken – zijn we jaren geleden begonnen met het ontwikkelen
van syllabi. Voor elk examen een syllabus. Van cursusdeelnemers kregen we
vaak als commentaar dat een onderwerp in verschillende syllabi terugkwam
en steeds werd herhaald. Dat hing natuurlijk samen met de terugkerende onderwerpen in de verschillende examenmodules, maar we vonden toch dat we
daar iets aan moesten doen.
We hebben geprobeerd om deze serie boeken op te stellen met zo weinig mogelijk overlap. Dat heeft dan wel als gevolg dat een examen niet geheel wordt
afgedekt met de inhoud van één boek. Het zal nodig zijn om aanvullend onderwerpen uit de andere boeken van de serie te putten.
1.3

Hoe kun je dit boek gebruiken?

Natuurlijk kun je dit boek doorbladeren op zoek naar een direct toepasbare oplossing voor een logistiek of organisatorisch probleem. Daar is niets op tegen,
alleen bestaat de kans dat je de essentie van logistiek denken mist. Dat je niet
bezig bent met een integrale benadering, maar dat je bezig bent met suboptimalisatie.
Je zou de inhoud ook uit je hoofd kunnen leren. Of liever, deze grondig kunnen
bestuderen. Dan heb je een stevige basis om mee te praten over financiële, organisatorische en menselijke aspecten van logistieke vraagstukken.
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Dat is voldoende om te slagen voor een examen dat voornamelijk toetst op kennis, zoals EJLog. Maar je leert daarmee nog niet om integraal te denken, om
logistiek toe te passen.
Wil je dat wel, dan zul je het boek kritisch moeten bestuderen. Ook zul je steeds
zelf actief moeten zoeken naar toepassingsmogelijkheden voor de aangeboden
stof. Steeds zul je moeten nadenken op welke plek in een proces of in een logistieke keten het behandelde concept, het model of de methode op zijn plaats is.
Als je op die manier met dit boek omgaat, zul je ervaren dat het geheel je veel
meer biedt dan de som der delen.
Dit boek is een deel uit een serie, gericht op opleiding voor het EJ- en ESLogniveau. Het boek dekt het grootste deel van de eisen voor de EJ- en ESLogexamens Peoplemanagement en Resourcemanagement. Voor ESLog zijn dit
verplichte modules, voor EJLog zijn ze vrij te kiezen. Een paar onderwerpen
ontbreken in dit boek, omdat we ernaar hebben gestreefd om zo weinig mogelijk overlap te creëren tussen de boeken in de serie.
Dit boek dekt zoals gezegd het grootste deel van de exameneisen, maar we volgen in onze hoofdstukken niet dezelfde indeling. In elk hoofdstuk geven we
diverse voorbeelden om de stof te verduidelijken en elk hoofdstuk sluiten we af
met een aantal begripsvragen, zodat je zelf kunt toetsen of je de stof doorhebt.
1.4

Hoe is dit boek opgebouwd?

Dit boek gaat over resourcemanagement en voornamelijk over mensen en over
geld. In de economie werden dit vroeger de productiefactoren genoemd: grond,
kapitaal en arbeid. Tegenwoordig worden de resources vaak ingedeeld in meer
groepen. Bijvoorbeeld:
1	het productidee of de combinatie van een product met een bepaald marktsegment;
2 het benodigde materiaal;
3 het benodigde kapitaal;
4 de benodigde bemanning;
5 de benodigde informatie;
6 de benodigde machines, gebouwen, faciliteiten of capaciteiten;
7 de tijd of beschikbaarheid van capaciteit.
Op deze indeling voortbordurend, vind je niet alle onderwerpen in dit boek
terug. Het ontwikkelen van nieuwe product-marktcombinaties komt in dit
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boek wel aan de orde, maar de daaraan vaak ten grondslag liggende brainstormtechnieken staan in ons boek Integrale logistiek van deze serie. Materiaal
als resource wordt uitgebreid behandeld in het deel Voorraadbeheer en materialsmanagement, evenals een aantal belangrijke aspecten van capaciteitsbeheer.
Informatie als resource behandelen we in Integrale logistiek.
Blijft over voor dit boek een breed scala aan managementaspecten. Deze gaan
voornamelijk over mensen en geld, over het beheersen van de bestaande situatie (as-is) en over bedenken van en toewerken naar een betere nieuwe situatie (to-be). We gaan ook uitgebreid in op de weg van as-is naar to-be, op de
weg van verandering en alle aspecten die daarbij komen kijken. Dat begint met
strategisch management als de aanleiding waarom we willen veranderen en
waar we dan naartoe gaan. Vervolgens gaan we in op besluitvorming, beslissingcalculaties en projectmatig werken.
managen

beheersen
as-is

ontwerpen
to-be
veranderen

Figuur 1.1

Managen is beheersen en veranderen

Het boek is daardoor toch een beetje een ‘vergaarbak’ van allerlei visies en
technieken geworden, maar er is wel een samenhang in. De onderwerpen lijken
op zichzelf te staan, maar ze zijn aan elkaar gerelateerd. In figuur 1.2 hebben we
de voornaamste relaties aangegeven.
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Figuur 1.2
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