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'Je kunt zomaar de regie kwijtraken over de supply chain' 

lndustrie vormt basis 
voor logistiek talent 

Ketenlogistiek in de industriele sector is vooral het managen van risico's. Pro
ductielijnen die stil Immen te vallen, zijn hier een levensgrote nachtmerrie. 
Bedrijven als Stork weten zich afhankelijk van toeleveranciers en OEM-ers, waar 
je niet zomaar afscheid van neemt. Sjoerd Vollebregt kent als voormalig logis
tiek dienstverlener de kwetsbaarheid van de supply chain. Toch wil hij logistiek 
niet belangrijker maken dan het is. 'Logistiek is pas interessant als het waarde 
creeert in de onderneming.' 

Het is februari 2008 - de week waarin het ruim 180 jaar oude Stork als beurs
genoteerde onderneming afscheid neemt van het Damrak. Na twee jaar bakke
leien met grootaandeelhouders valt de voormalige machinefabriek uit 1868 in 
buitenlandse handen. De divisies technische dienstverlening en de luchtvaart
industrie blijven bij elkaar onder een Britse investeringsmaatschappij. De fa
briek van kippenslachtmachines komt in handen van een IJslandse 
branchegenoot. Waar menig CEO zich in deze omstandigheden zou wentelen in 
het flitslicht van de publieke belangstelling, straalt Sjoerd Vollebregt vooral 
nuchterheid uit. 'Geen kouwe drukte maken', luidt zijn devies. Twee jaar lang 
heeft hij geknokt voor -wat in zijn ogen- goed was voor dit bedrijf. Voor een deel 
is het anders gelopen, dan hij wilde. Het zij zo. Hij is al gewend aan de nieuwe 
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SJOERD VOLLEBREGT 

Sjoerd Sjoerd Vollebregt (1954) volgde de HBS in Oegstgeest, studeerde een 

jaar lang elektrotechniek in Delft am in 1972 te verhuizen naar de Erasmus 

Universiteit in Rotterdam. Zijn economische studie rondde hij af in 1983. In die 

periode werd hij samen met zijn broer wereldkampioen wedstrijdzeilen. Het 

duo deed mee aan de Olympische Spelen in 1976 en 1980. Vanaf 1983 tot 

1991 werkte Vollebregt bij Van Ommeren in Rotterdam (tankopslag en logis-

tiek) am daarna eerst als directeur, later oak als mede-eigenaar, leiding te 

geven aan lntexo. In 1998 kocht Ocean Pie het bedrijf am twee jaar later op 

te gaan in Exel. Tot 2001 was Vollebregt lid van de Raad van Bestuur. Vanaf 

september 2002 geeft hij leiding aan Stork. Begin 2008 komt Stork in handen 

van een Britse investeringsmaatschappij. Vollebregt is getrouwd en heeft drie 

kinderen. In zijn vrije tijd leest hij veel managementboeken over bedrijfscul

turen en is hij nag regelmatig te vinden op een zeilboot. 

situatie en doet de deur naar het verleden het liefst in een keer dicht. Dat is 
het beste. Nag een paar afscheiddiners en het leven gaat weer verder. 

TE VROEG GESTOPT MET WERKEN 
Met een rustige, gedragen stem vertelt Vollebregt over zijn studententijd in 

de beginjaren zeventig. Hij began in Delft met elektrotechniek, maar verruilde 
na een jaar deze studie voor bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit. In 
die tijd trok het water meer dan de campus. Samen met zijn broer vormde hij 
een succesvol zeilduo, dat tot twee keer toe de Olympische Spelen haalde. 'Voor 
het vak boekhouden gold destijds een verplichte aanwezigheid om te mogen 
afstuderen. Ik heb verder geen college gevolgd. Je kunt redelijk ver komen met 
multiple-choice, vooral als je de stof slechts vluchtig doorleest. Als je teveel 
leest, ga je alsnog twijfelen.' In 1982 studeerde hij uiteindelijk af. 

Logistiek maakte toentertijd geen deel uit van de opleiding - 'ofhet kan zijn 
dat ik het heb gemist'. Maar Vollebregt vond niettemin zijn eerste baan bij een 
belangrijke logistieke speler in de Rotterdamse haven, het op- en overslagbe
drijf Van Ommeren. Vooral het bedrijfsonderdeel Intexo trok zijn belangstel
ling. Daar leerde hij het logistieke vak aan de 'landkant': warehousing en 
distributie. 'Bij Intexo was logistiek core business. Ik maakte al snel kennis met 
de organisatorische complexiteit.' 
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JAN FRANSOO 

Prof. dr. Jan Fransoo (1966) doorliep het VWO in Delft, vlakbij zijn geboorte

plaats Delfgauw. In 1989 studeerde hij af als bedri jfskundig ingenieur aan de 

TU Eindhoven. Hij promoveerde in 1993 in operations management en spe

cialiseerde zich later in operations planning en supply chain management in 

de proces- en voedingsmiddelenindustrie. Aansluitend vervulde hij diverse 

onderzoeksfuncties aan de TU Eindhoven en de Stanford University. Vanaf 

2003 bezet hij in Eindhoven een leerstoel binnen de of Industrial Enginee

ring op het gebied van operations management en logistiek. Fransoo is ac

tief in diverse branche- en publieke commissies, waaronder de Commissie 

Van Laarhoven, die in opdracht van het ministerie van Verkeer & Waterstaat 

een impuls moet geven aan logistieke innovatie in Nederland. In zijn vrije tijd 

is Fransoo actief betrokken bij de korfbalsport als voorzitter van de lnterna

tionale Korfbal Federatie en van daaruit bij andere internationale sportfede

raties. Fransoo woont samen met zijn partner Nicolette in 's-Hertogenbosch. 

In 1991 kreeg Vollebregt de algehele leiding over het bedrijf. Vier jaar later 
leidde hij een management buy-out om in 1998 Intexo te verkopen aan de Ocean 
Group. Twee jaar later volgde de fusie met Exel. 

Tien jaar lang was Vollebregt eindverantwoordelijk in een logistiek bedrijf. 
Hij kijkt hierop terug als een prachtige, maar ook zeer intensieve periode. 'Alles 
wat ik in mijn studententijd niet deed, heb ik toen qua werkbelasting ruim
schoots ingehaald. Drie keer per week in een vliegtuig stappen, op zaterdag 
terug uit de VS, maandag weer een ontbijtsessie in Engeland. Dat hou je niet 
lang vol. J e kom t voor de keuze: omvallen of stoppen. Daar kom t bij: ik hoefde 
financieel gezien niet meer te werken na de verkoop van Intexo. Op dat mo
ment koos ik voor een rol achter de schermen met een paar commissariaten en 
het adviseren van bedrijven.' Die periode duurde slechts anderhalf jaar. Toen 
belde Stork en wist Vollebregt dat hij te vroeg was gestopt met werken. 

MEER OPKNIPPEN, MEER LOGISTIEK 
Vanuit de maakindustrie kreeg Vollebregt een andere kijk op logistiek. Hij 

ziet logistiek dienstverleners als een schaduw van een productiebedrijf. Zij zor
gen voor strategische opslaglocaties, voor licht assemblagewerk en soms wat re
paraties. Een bedrijf als Stork is wezenlijk anders qua structuur. Vollebregt 
noemt ERP als de basis van het proces. 'Wij denken alles uit. Nieuwe producten, 
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nieuwe processen. We vertellen aan toeleveranciers wat ze mogen maken en 
ook wat de kostprijs mag zijn. Maar er is wel wat veranderd in de loop der tijd. 
Je hebt strategische leveranciers en leveranciers van commodities. Dat maakt 
veel verschil. Ook in de logistieke aansturing. Strategische leveranciers laat je 
zoveel mogelijk integreren in het eigen proces.' 

Aan tafel zit ook professor Jan Fransoo. Hij maakt vanuit zijn academische 
omgeving al geruime tijd deel uit van de industriele wereld. Fransoo promo
veerde in 1993 en werd tienjaar later in Eindhoven hoogleraar 'operations plan
ning & control' aan de faculteit Technologie Management. Het door de overheid 
gesteunde SLIM-project - 'van fabrikant tot klant' - kreeg in 1997 van hem een 
stevige impuls. Nu maakt hij deel uit van de Commissie Van Laarhoven, gericht 
op innovatie in de logistiek en het verbeteren van het imago op de arbeids
markt. Fransoo zag industriele grootmachten in het zuiden des lands zoeken 
naar hetjuiste supply chain-ontwerp. 'Door het opknippen van de keten in ver
schillende schakels met toeleveranciers wordt de logistieke component van deze 
bedrijven weer een stuk groter', merkt hij op naar aanleiding van de woorden 
van Vollebregt. 

UITBESTEDEN IN BRABANTSE ONDERONSIES 
Fransoo geeft een nadere typering van de industriele bedrijfstak. 'Deze be

drijven, leveranciers van kapitaalgoederen, hebben te maken met bijzondere 
karakteristieken. Zij leveren klanten een kapitaalintensief hulpmiddel, waar
mee ze iets maken of een dienst verlenen. Stork maakte dezelfde ontwikkeling 
door als ASML en Oce. Brabantse bedrijven hebben van oudsher een heel sterk 
gevoel voor saamhorigheid in hun toeleveringsrelatie. Ze besteden relatief ge
zien veel uit. Maar dan wel bij voorkeur vlakbij huis. Ik herken de discussie over 
strategische leveringen en commodities. Maar er komt nu wel iets bij, namelijk 
het risicomanagement waar complexe toeleverketens mee om moeten kunnen 
gaan. Uitbesteden doe je aan eerstelijns toeleveranciers. En je streeft naar ver
gaande optimalisatie en concentratie in de supply chain. Maar dan ontdekje op 
zeker moment dat een kritisch onderdeel, dat op diverse plekken in het pro
ductieproces terugkomt, wordt gemaakt door een twijfelachtige fabrikant er
gens op het Chinese platteland. Je kunt zomaar de regie over de supply chain 
kwijt raken als je niet oppast. Een dergelijke constatering moet leiden tot een 
heroverweging van je sourcingstrategie.' Vollebregt is zich ten volle bewust van 
deze risico's. Van de Brabantse onderonsjes ook. 'Alles wereldwijd inkopen, 
maar wel op fietsafstand van Boxmeer. Toen ik aantrad, hebben we met alle 
business units opnieuw gekeken naar de primaire contracten. Wat besteden we 
uit, wat maken we zelf? De onderling afhankelijkheid is groot. Je overleeft de 
beurs niet, als je op een cruciaal moment niet kunt leveren, omdat deelleve-
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ringen niet zijn aangekomen. Omgekeerd trekt een opdrachtgever zijn toeleve
rancier in een faillissement als hij verkeerde inschattingen maakt.' 

Als voorbeeld noemt Vollebregt de vliegtuigbouw. Vliegtuigfabrikanten bren
gen hun leveranciers onder in categorieen. Tien procent is strategisch, de rest 
moet zich maar als zodanig bewijzen. 'Maar Boeing kwam in grate problemen 
toen bleek dat een bepaald type popnagel niet op voorraad lag en oak niet te 
krijgen was. Ander voorbeeld: het Airbus 380-project liep zware averij op door 
een tekort aan kabeltjes. Die kun je namelijk niet zomaar even ergens anders 
bestellen. Alles moet gecertificeerd zijn. Oak aan een commoditie kunje dus ten 
onder gaan. Risicomanagement is absoluut essentieel.' 

GERICHT OVERHEVELEN NAAR CHINA 
'We praten heel veel over supply chain management. Zeker bij de business 

unit Aerospace. De discussie over tier 1 en tier 2 wordt daar heel levendig ge
voerd.' Vollebregt analyseert op koele wijze de veranderingen in de markt. 'De 
reden is dat we daar in een dollarmarkt moeten opereren, maar onze toelever
infrastructuur is een euromarkt. Wat doe je dan? We hadden al een bekabe
lingsfabriek in China, min of meer als overflow voor de productie hier. 
Vervolgens hebben we de bezetting in de Nederlandse fabriek met twintig pro-
cent laten dalen en overgeheveld naar China. Eerst werkten daar zestig man, 29 
nu 500 en straks gaan we de derde expansiefase in. Daar omheen zit een logis-
tiek systeem met een logistiek dienstverlener, die deze groei kan faciliteren. Ik 
verwacht dat het bedrijf in China groeit binnen zes jaar van 10 procent naar 20 
of 30 procent marktaandeeL Dit kun je zien als een perfect voorbeeld van een 
inhoudelijke kennistraject gecombineerd met een logistiek traject, waarmee je 
bedrijven kunt omvormen. Dat werkt fenomenaal .' 

Fransoo haakt aan. 'Je ziet verschillende type bedrijven. Je hebt de traditio
nele fabrikant en daarnaast de industriele dienstverlener, die steeds meer mee
genomen wordt in het product life cycle-denken. Daar komen interessante 
logistieke vraagstukken bij kijken. Bovendien zie je oak een trend naar het op
splitsen van activiteiten en het wereldwijd verplaatsen van delen daarvan. Dat 
maakt het geheel een stuk complexer dan voorheen. Hier ligt voor veel bedrij
ven een boeiende toekomst.' 

Heeft een conglomeraat aan bedrijven, zoals Stork, de mogelijkheid om 
synergievoordelen te halen op supply chain-gebied? Zo ja, hoe dan? Vollebregt 
maakt duidelijk dater veel voordeel kan warden behaald op bijvoorbeeld in
koopgebied. Dankzij een CPO (Chief Procurement Officer), met een prachtige 
staat van dienst, zijn van bovenafprojecten opgestart bij de diverse werkmaat
schappijen. Topdown duwen heeft volgens Vollebregt weinig zin. Dieper in de 
organisaties ligt de vakkennis. Daar warden op uitvoeringsniveau afspraken ge-
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maakt met leveranciers. Lijnmanagement moet op basis van de gebundelde in
koopexpertise binnen het concern de strategie omzetten in beleid. 

Als CEO met een gerijpte visie op de supply chain weet Vollebregt dat de om
geving verandert. 'Een componentenleverancier moet de rol zien te vervullen 
van spin-in-het-web in een bepaalde keten. Daar zit je kerncompetentie. Dat 
geldt voor ASML, maar ook bijvoorbeeld voor onze business unit foodsystems. 
Daar zieje al gebeuren, dat OEM-ers de macht in de keten naar zich toe trekken. 
lk beschouw het als een complex fenomeen. Het kost je jaren om zover te 
komen. Maar dan heb jewel een belangrijk concurrentie voordeel en meer fi
nanciele marge. Het gevaar is wel, datje niet zo snel kunt schakelen als de we
reld verandert. Want de logistiek is complex. Niet zozeer in afzonderlijke delen, 
maar wel in zijn onderlinge samenhang. Per definitie draait het altijd om de 
macht in de keten. Daar ben je steeds mee bezig.' 

MEER MARGE AAN BEGIN VAN DE KETEN 
Naarmate het gesprek vordert, beantwoordt Vollebregt de vragen meer en 

meer met oneliners. 'Wanneer je eenvoudig geld wilt verdienen, moet je in 
spare parts gaan zitten. Daar zijn de marges vele malen hoger. Fabrikanten van 
inkjetprinters verdienen aan inkt, niet aan printers . Kijk naar de vliegtuigbouw. 
Hoe verder je terug gaat in de keten, hoe beter de opbrengsten. Gaje terug naar 
de bron, dan zitten de bedrijven daar aan de eenarmige bandiet. Weinig risico, 
veel opbrengst. Want er zijn maar een paar aanbieders. Het is natuurlijk wel 
een minder sexy werkomgeving.' 

Fransoo: 'Het heeft in mijn ogen vooral te maken met een bepaalde techno
logie, waar zij wel over beschikken en anderen niet.' Vollebregt: 'Dat is waar. 
Wat ook meespeelt, is dat aan het begin van de keten de logistiek nog nauwe
lijks een rol speelt. Ergens in het midden van een keten gaat logistiek steeds 
zwaarder we gen.' 

Fransoo en Vollebregt zijn het snel met elkaar eens, dat de OEM-er het tempo 
en de richting van de innovatie bepaalt, ook als het gaat om procesinnovatie ge
richt op de logistiek. Vervolgens gaan toeleveranciers in de keten nadenken over 
hun rol. Bedrijven als Stork stellen zich steeds vaker op als het 'vlaggenschip' 
van een keten met meerdere MKB-ers. Soms reikt de functie niet verder dan die 
van regisseur. De overheid dwingt dat nogal eens af, bijvoorbeeld in het leveren 

VOLLEBREGT 

'Logistiek is complex. Niet zozeer in de afzonderlijke 
delen - wel in de onderlinge samenhang' 
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van systemen voor de militaire vliegtuigbouw. In Aerospace zijn volgens Volle
bregt klanten sowieso meer bezig met een duidelijke lange termijnvisie. 'Hoe 
zorg ik voor twee volwaardige leveranciers? Hoe bouw ik bij beide leveranciers 
competentie op? Natuurlijk is dat een kwestie van verdeel-en-heers. Maar ze wil
len ook steeds minder zelf de kennisdrager zijn.' 

BEPERKT BELANG LOGISTIEK DIENSTVERLENERS 

Voor een goed geoliede supply chain zijn professionele logistiek dienstverle
ners in nogal wat sectoren van doorslaggevend belang. In dit deel van de maak
industrie telt dat minder, ook al zeggen de gesprekspartners dat niet met zoveel 
woorden. Logistieke dienstverlening is een middel, want het draait doorgaans 
niet om grote volumes. Betrouwbaarheid is van groot belang. 

Orn het werkkapitaal te drukken ziet Vollebregt veel heil in de toepassing 
van VMI (Vendor Managed Inventory). En in meerdere vervoersmodaliteiten: 
luchtvracht, zeevracht. Waar Stork ook inkoopt, de logistiek dienstverlener 
moet direct aan de productielijn kunnen aanbieden. Maar dat mag ook met tus
senvoorraden op locatie bij de toeleveranciers tot vlak voor het productiemo
ment. 'We proberen zoveel mogelijk een dienstverlener te krijgen, die alles 
aankan. Dat lukt nooit helemaaL Soms heb je gespecialiseerde dienstverleners 
nodig op een bepaalde route. Dat kan ook, want als we voor bijvoorbeeld Lock- 31 
heed Martin in Fort Worth (Texas) of Northrop Grumman (Californie) gaan le-
veren, dan betreft dat vaak een periode van 20 of 25 jaar. Dat is een hele prettige 
bijkomstigheid in vliegtuigbouw. Wat dat betreft zit Oce bijvoorbeeld in een 
heel andere markt.' 

Er klinkt een aarzelend lachje uit de mond van de hoogleraar, als het gaat om 
het niveau van logistieke dienstverlening in Nederland, specifiek in dit seg
ment. 'Ik denk dat er best dienstverleners zijn, die in een bepaalde niche een 
goede prestatie neerzetten. Maar in algemene zin is het aantal partijen, dat dit 
soort diensten kan bieden bijzonder beperkt. Als je zoekt naar echte professio
nals op dit gebied, dan zijn die er eigenlijk niet. Ik zie vooral bedrijven, die zich 
vanuit de transportsector ontwikkeld hebben, maar die daarmee zeker geen 
echte supply chain management expertise hebben opgebouwd.' 

Ook Vollebregt heeft geen hoge pet op van het aanbod. 'Drie vrachtauto's met 
het opschrift 'Logistiek' en men is wereldwijd actief Zo werkt het niet. Maar 
dat ligt natuurlijk ook aan de BV Nederland. Op Philips na zijn er nauwelijks be
drijven, die een hele diverse behoefte hebben aan logistieke dienstverlening en 
een behoorlijk volume aanbieden. In Nederland is creativiteit en pragmatisme 
heel groot op logistiek gebied . Maar wat we missen is het volume om dit ook 
naar een hoger plan te brengen. Ik zag dat bij Intexo.' 

Over zijn periode bij Intexo, als logistiek dienstverlener vertelt Vollebregt, 
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dat hij enorme kansen door zijn handen moest laten wegglippen. Het bedrijf 
groeide door overnames als kool. Van 2.000 medewerkers, naar 16.000 bij Ocean 
PLC en later 57.000 bij Exel. De samenvoeging met DHL, na het vertrek van Vol
lebregt, bracht dat aantal zelfs op 117.000. Maar de groei werkte ook verlam
mend. Alle focus was gericht op het creeren van massa, op wereldwijde 
aanwezigheid. Vollebregt vindt dat daaraan veel tijd is vermorst, zodat er wei
nig overbleef voor het bouwen van concepten voor klanten. 'Eerst de klanten 
binnenhalen en dan zien we wel, was het uitgangspunt. In Nederland hebben 
we vooral willen denken in concepten. Voor ons is het dan moeilijk om dit naar 
een wereldwijde schaalgrootte te tillen. Engelsen beginnen precies andersom. 
Dat is hun kracht. Alle overnames op rij hebben geen positieve ontwikkeling 
gegeven aan het logistieke vak, zoals we dat graag zouden willen uitoefenen in 
Nederland.' 

VOLUMES VOOR GROTE VERLADERS 
De andere kant van de medaille is dat er door de overnames voldoende vo

lume ontstaat om interessant te zijn voor grote verladers. 'Dan krijg je ook een 
instroom van mensen uit de maakindustrie en volgt er een kruisbestuiving. De 
investering die je daarvoor moet doen is enorm. Je moet ketens kunnen op
bouwen, daar computersystemen onder hangen en in staat zijn om een menu
kaart van diensten aan te bieden. Verladers die dat toch met kleinere bedrijven 
willen doen, geven al snel twee tot drie keer teveel uit aan logistieke dienstver
lening. Je krijgt het wel voor elkaar, maar je gaat achterlopen in logistieke diep
tekennis.' 

Fransoo: 'Daar staat tegenover dat de OEM-ers juist wel veel kennis beschik
baar hebben op logistiek gebied. Op dat punt staan we in mijn beleving in Ne
derland op een hoog niveau. Bij die bedrijven zie je namelijk veel 
exportactiviteiten. Dat trekt ook internationaal gezien logistieke activiteiten 
aan. Nike is daar een voorbeeld van, naast veel andere. Hier kunnen ze aan de 
juiste mensen komen. Je ziet ook dat internationale bedrijven, met vestigingen 
buiten Nederland, hun logistieke mensen werven in Nederland. Zoals bij Dow 
Chemical in Zwitserland. Een onevenredig groot deel van de logistieke stafheeft 
de Nederlandse nationaliteit. Heel gericht zoeken ze op de Nederlandse ar
beidsmarkt en de universiteiten naar logistiek talent. Waarom? Dat heeft alles 

FRAN SOO 

'Grote verladers werken aan nieuwe, logistieke 
competenties - daar kan Nederland van profiteren' 
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te maken met de combinatie van creativiteit en pragmatisme. Bovendien weten 
we wat samenwerken is met mensen die relatiefnieuw zijn op logistiek gebied 
en wat samenwerken is met andere disciplines. Dat zit in onze volksaard.' 

Vollebregt brengt daarnaast het element passie in en de bereidheid om bui
ten het eigen kleine speelveld te kijken. Hij komt tot een serie mooie typeringen. 
'De pragmatische Nederlander ziet een pakje staan, pakt het op, zet het ergens 
neer en gaat weer door. Een Engelsman haalt eerst HR er bij, gaat een proce
dure uitschrijven en daarover communiceren. Een Fransman stelt maar een 
vraag: kunnen we het verplaatsen van het pakje centraliseren? Een Duitser pro
beert eerst vast te stellen ofje er een organisatie om heen kunt bouwen, zodat 
je de activiteit met machinale precisie kunt herhalen. Een Italiaan belje alleen 
als er direct al sprake is van chaos.' 

Dat staaltje typische managementhumor bevalt Fransoo wel. 'Het is interes
sant om te zien waarom sommige nationaliteiten goed kunnen samenwerken. 
Ik heb me al eens afgevraagd hoe het komt dat bij Procter & Gamble in de lo
gistiek Nederlanders en Italianen elkaar prima aanvullen. Als het goed loopt, 
zijn het de Nederlanders die zorgen dat het zo blijft. Breekt er paniek uit, dan 
is niemand zo creatief als de Italianen.' 

De grappen rollen nog even over tafel. Maar dan keert Vollebregt terug naar 
het onderwerp met de opmerking dat Nederlanders fantastisch zijn om mee te 33 
werken als je nieuwe dingen wilt oppakken. 'Je moet ze dan wel de discipline 
van projectmanagement bijbrengen. Dat heb ik geleerd van onze Angelsaksi-
sche collega's destijds. Enje leert het zeker in de maakindustrie.' 

BEGIN MAAR IN DE INDUSTRIE 
Vollebregt stelt vast dat het voor Nederland goed zou zijn als jonge mensen 

zowel vanuit de maakindustrie als vanuit de logistiek worden gevormd. Daar
mee ligt volgens hem de wereld aan je voeten. 'Ervaring vanuit beide bedrijfs
typen maakt je rijk. Het beste is beginnen in de industrie, waar ERP als basis 
dient voor al het handelen. Van daaruit zicht op hoe ketens werken. Want de we
reld wordt steeds kleiner en dus moet binnen de keten veel meer worden gere
geld. Ketens zijn echter niet altijd stabiel. Dan vraagt om creativiteit en om 
overzicht. Overzicht is steeds meer een probleem. Binnen Stork vertrekt nu een 
generatie mensen, die aan de basis hebben gestaan van systemen. Inmiddels 
zijn die systemen vele malen complexer. De nieuwe generatie kent alleen maar 
onderdelen van het systeem, niet het geheel.' 

Is een bedrijf als Stork interessant voor logistici? Kunnen ze doorgroeien naar 
de top? Het antwoord is ontwijkend. Vollebregt benadrukt het belang van goed 
projectmanagement, meer kunnen aanpakken dan logistiek alleen. 'Structu
rele verbeteringsprojecten, lean management, six sigma, die manier van den-
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ken. Logistiek is vaak bezig met het oplossen van wat fout gaat in een proces. 
Dat proces is op zich wel goed ontworpen, maar in de praktijk functioneert het 
vaak anders. Je kunt als logisticus steeds meer impact hebben op de waarde
creatie van een bedrijf, juist omdat de wereld er om heen steeds complexer 
wordt. Daarmee krijg je relaties tot op het hoogste niveau en kun je door
groeien. Maar ik heb iets te vaak de golfbeweging van specialismen voorbij zien 
komen, specialismen die allemaal een plek verdienen in de raad van bestuur. 
Dan was het logistiek - komt misschien wel weer terug - dan IT, dan weer in
koop. Als je op die plek wil komen, telt vooral algemeen en financieel manage
ment. Soms marketing, zoals bij Unilever.' Fransoo onderschrijft dit: 'De initiele 
opleiding is zelden van invloed op de ambitie om op het hoogste niveau in een 
bedrijf te komen. Daarmee is de opleiding niet van minder belang. Je komt er 
ook niet door maar wat aan te rommelen. Juist mensen die een vak beheersen 
en daarmee expertise kunnen laten zien, groeien door. Maar in principe maakt 
het niet uit welk vak dat is.' 

VAK LEER JE IN DE FRONTLINIE 
Fransoo ergert zich er aan dat consultancy bedrijven steeds meer studenten 

wegkapen voor de ogen van verladers. 'Een ongezond hoog aantal van onze ta
lenten wordt direct na het afstuderen door bureaus weggetrokken. Maar als je 
echt vooruit wil als bedrijfstak, dan moeten studenten eerst echte proceskennis 
opbouwen. Een consultant bereikt nooit die diepgang. Het is niet goed als teveel 
studenten direct na de universiteit aan het werk gaan in de advieswereld. In 
Eindhoven gaat nog ongeveer een kwart van de studenten naar de industrie. 
Ten opzichte van andere logistieke opleidingen op universitair niveau doen we 
het dan volgens mij nog redelijk goed. Maar ik maak me daar zorgen over.' 

'Een student hoort in mijn ogen te beginnen bij een logistiek dienstverlener 
of een verlader, zoals bij ons in de industrie.' Daar is Vollebregt nogal stellig in. 
' In onze divisie kippenslachtmachines leren mensen leven als een kip, denken 
als een kip, praten als kip, maar dan niet als een kip zonder kop. Het vak leer 
je alleen in de frontlinie. Zelfheb ik ruim een half jaar volcontinue op een tank
terminal gewerkt als eerste baan. Daar heb je de rest van je carriere heel veel ple
zier van. Je snapt water gebeurt. Na een jaar ofvijfwillen toch ook die jonge 
consultants zelf aan de bak. Dan zitten ze vaak al op een salarisniveau dat nie
mand kan betalen. Bovendien hebben ze een structureel gemis tussen enerzijds 
uitdenken en anderzijds uitvoeren en mensen daartoe regisseren. Ik heb veel 
prachtige plannen en presentaties gezien. Maar het beklijft niet. Acht van de 
tien keer gaat het niet werken, is mijn ervaring.' 

De consumentenmarkt verschuift naar het oosten. Het zou er toe kunnen lei
den, dat steeds meer logistiek talent verdwijnt. Vollebregt maakt zich niet echt 
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zorgen, maar constateert wel dat Nederland zijn unieke positie als logistiek 
gidsland is kwijt geraakt. 'Duitsland en Belgie zijn zeker net zo ver. Maar dat 
heeft vooral te maken met de enorme consolidatieslag onder logistiek dienst
verleners. Posterijen en andere overheidsbedrijven kregen volop de financiele 
ruimte om zich met belastinggeld in te kopen in deze markt en veel Neder
landse spelers op te eten. Daarmee verschuiven oak logistieke ontwikkelcen
tra.' Wat Fransoo betreft hoeft dat geen prableem te zijn. 'Mijn analyse is dater 
juist bij grate verladers nieuwe logistieke competenties aan het ontstaan zijn. 
Binnen de bedrijven wordt de supply chain-functie complexer en dat leidt tot 
nieuwe kennisbehoefte, die niet bij logistiek dienstverleners te vinden zal zijn. 
Denk aan supply chain planning, netwerkanalyse en voorraadpositionering. 
Veel verschillende aspecten, waarvan grate bedrijven vinden dat ze dit moeten 
centraliseren in competence centers. Als Nederland kunnen we daar een grate 
ral in vervullen. We zouden moeten werken aan een omgeving, waarin het voor 
deze bedrijven heel interessant wordt om zich in ons land te vestigen. Daarbij 
denk ik aan een soort campus op supply chain gebied, zoals we dat oak hebben 
op het gebied van high-tech.' 

INSPIRATIE UIT BOEKEN 

Waar halen Vollebregt en Fransoo hun inspiratie vandaan? Voor de CEO ligt 35 
de inspiratiebran vooral in zijn voorliefde voor bedrijfsvoering. 'Het is fascine-
rend om te zien, dat je een ambitie kunt verpakken in een bedrijfsformule en 
dat anderen daarmee aan de slag gaan. Ik geniet ervan als anderen datgene wat 
je hebt bedacht op een hoger niveau brengen, hoger dan je zelfvoor mogelijk 
hebt gehouden. Ik lees heel veel. Vooral boeken over bedrijven en bedrijfsvoe-
ring. Maar vooral boeken, die beschrijven hoe de managementcultuur zich ont
wikkelt. Goed geschreven voorbeelden gaan bijvoorbeeld over Intel en General 
Electric Qack Welch). Wat ik daaruit leer, is het belang van goede timing, ritme 
aanbrengen, cadans. Anders moetje naderhand heel veel bijsturen.' 

Fransoo kijkt naar zijn eigen praktijk en het werken aan prajecten, waaruit 
oplossingen Immen die niet alleen theoretisch gezien 'elegant' zijn, maar oak 
uitvoerbaar. Hij noemt zijn pramotieonderzoek over praductieplanning in een 
procesomgeving. 'Daar gaat het oak om cadans, om het vasthouden van een cy
clus. Regelmaat helpt een bedrijf enorm. Een van de beste boeken over supply 
chain management is in mijn ogen Clockspeed van Charles Fine. Dat vertelt 
hoe je het on twerp van de supply chain afstemt op de snelheid waarmee de in
dustrie zich ontwikkelt. Oak leerzaam is het boek The Box over de containeri
satie wereldwijd. Hoe een eenvoudige technologie van enorme invloed kan zijn 
op in dit geval transportstramen. Oak dat is heel inspirerend.' 


