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'Het einde van de centralisatiegolf is alweer in zicht' 

Modegevoeligheid in 
moderne supply chains 

De logistiek is in de afgelopen decennia bestookt met goedbedoelde concepten, 
vaak verpakt in handzame aflmrtingen: MRP, JIT, VMI. Bedrijven nemen daar 
kennis van en zorgen waar mogelijk voor een eigen vertaalslag. Zo ook het mo
demerk Mexx:, actief in een competitieve markt die zich lastig laat voorspellen. 
Mieke Damen maakte het bedrijf bijna vanaf de opstartfase mee. Ze zag veel 
trends op zich afkomen en weet dat het ook nu weer anders moet Meer "resi
lient". Het bedrijf kan nog aan veerkracht winnen. 

Het pand van Mexx in Voorschoten ondergaat een verbouwing. De receptie is 
tijdelijk verhuisd naar de achterkant. Het is de zoveelste aanpassing. Mexx is 
een bedrijf dat dertig jaar lang alle richtingen op groeide. Dat laat sporen na. 
Mieke Damen neemt haar gasten mee dwars door de kantoren, langs de kopi
eermachines en de koffieautomaten naar haar eigen, zonder opsmuk ingericht 
kantoor in een hoek van het pand. Aan de muur hangen wereldkaarten. De in
ternationale dimensie is in de modewereld cruciaal. Glamour hoort alleen bij 
de buitenkant. 

Gesprekspartner is Ton de Kok, hoogleraar aan de TU Eindhoven, wiskundige 
met een enorme passie voor geavanceerde planningssystemen. De verschillen 
tussen de twee mensen aan tafel zijn groot. Toch zijn er ook overeenkomsten. 
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MIEKE DAMEN 

Mieke Damen (1959) is geboren en getogen in Amsterdam. Daar doorliep ze 

haar middelbare schoolperiode en began in 1976 een studie Nederlands Oe

rarenopleiding) aan de Universiteit van Amsterdam. Maar ze zou niet voor de 

klas komen. In 1981 rondde ze haar studie af. Een jaar daarvoor trok ze naar 

de Verenigde Staten en werkte daar een paar maanden voor Nike. Na terug

komst kreeg ze een baan bij het Europees hoofdkantoor van Nike in Amster-

dam. Ze began als receptioniste ~n bracht het tot salesmanager voor Europa. 

In 1985 verruilde Damen Nike voor een ander kledingmerk in opkomst, Mexx. 

Daar werd ze productiemanager en deed een vierjarige MA-opleiding aan de 

Webster University in Leiden. Later werd ze vice-president operations voor 

Mexx. Damen maakt deel uit van de Commissie Van Laarhoven, gericht op lo

gistieke innovatie. Verder maakt ze zich sterk voor vrouwen in logistieke ma

nagementfuncties. Damen is getrouwd, heeft twee kinderen, houdt van verre 

reizen, leest graag en is kantinemedewerkster van een voetbalclub. 

Zo zijn beiden min of meer toevallig halverwege de jaren tachtig in het logis
tieke vakgebied gerold. Beiden bleken buitengewoon honkvast bij hun werkge
ver. Er is ook een gemeenschappelijke drive : nieuwsgierigheid, de zoektocht 
naar vernieuwing. Het immer knagende gevoel dat het beter kan. 

Maar de verschillen overheersen en komen voort uit achtergrond en werker
varing. Bij Damen overheerst de verbazing, dat ze zich werkendewijs een weg 
naar boven in de top van de organisatie heeft weten te worstelen. De Kok is ook 
verbaasd, maar dan over het feit dat zijn tak van wetenschap moeite heeft om 
het bedrijfsleven logistiek gezien op een hoger plan te brengen. Nog een on
miskenbaar verschil: Damen is een rustige prater met een oorspronkelijk ge
luid, geboren vanuit de praktijk. Daarentegen is De Kok druk in woord en 
gebaar, visionair ingesteld, een wetenschapper pur sang. 

EIGEN BROOD VERDIENEN 
Als lid van de Commissie Van Laarhoven heeft Damen status verworven in 

logistiek Nederland. Binnen de commissie houdt ze zich vooral bezig met het 
imago van het vakgebied. In die zin is ze een boegbeeld geworden, zeker voor 
de vrouwelijke logistiek managers in dit land. 'Ik ben daar zelf een voorbeeld 
van en daar ben ik trots op. Dat krijgt nog te weinig aandacht. Je moet niet af
hankelijk willen zijn van een ander. Ik kan mijn eigen brood verdienen.' 
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TON DE KOK 

Prof. dr. Ton de Kok (1958) is afkomstig uit Den Haag en ging daar naar de 

middelbare school. Hij studeerde wiskunde en economie in Leiden. Na zijn 

studie in 1981 bleef hij aan de universiteit verbonden en haalde in 1985 zijn 

doctoraal aan de VU in Amsterdam. Daarna kwam hij in dienst bij COM, een 

kenniscentrum van Philips in Eindhoven. Hij was daar vier jaar lang consul

tant in operational research. In 1990 werd hij manager logistieke innovatie bij 

Philips Consumer Eledronics. Kort daarna kreeg hij een pamime hoogleraar

schap aan de TU Eindhoven. Vanaf 1992 heeft hij een fulltime baan als hoog

leraar aan dezelfde universiteit in capaciteitsgroep Operations Planning, 

Accounting and Control. Hij is tevens directeur van het European Supply Chain 

Forum. Zijn specialisme is kwantitatieve analyses op het gebied van supply 

chain. De Kok is getrouwd en heeft een zoon en twee dochters. Zijn voor

naa mste hobby is wandelen. 

De huidige directeur operations is altijd haar eigen weg gegaan. Ze vond zich
zelfvoorbestemd als journalist, studeerde Nederlands, stond heel even voor de 
klas, maar ging een Amerikaans vriendje achterna op zoek naar geluk en avon
tuur. Via vrienden kwam ze terecht bij Nike, in 1980 nog een relatief onbekend 
merk in Europa. Toen Nike besloot om ook in Europa dc's te gaan bouwen, 
meldde Damen zich voor een planningsfunctie, verantwoordelijk voor de goe
derenstromen en de afspraken met klanten. In een vergelijkbare rol maakte ze 
de overstap in 1985 naar de voorloper van Mexx met opmerkelijke twee kle
dingmerken: Moustache voor mannen, Emanuelle voor vrouwen. De merken 
smolten samen, bezegeld met twee kusjes (XX) en een hit op kledinggebied was 
geboren. Het succesverhaal van Mexx is vaak verteld als de uitzondering, die 
de teloorgang in de textielindustrie nog eens extra onderstreepte. Sinds 1985 
groeide de omzet van 65 miljoen gulden naar 1 miljard euro nu. 

NIET MEER GENOEG AAN GEZOND VERSTAND ALLEEN 
Damen: 'In die tijd besloot ik om een MBA-opleiding te doen in Leiden. Als je 

wil doorgroeien, heb je niet meer genoeg aan gezond verstand alleen. Dan heb 
je scholing nodig. Ik zit nu in de adviescommissie van de universiteit om de 
board te helpen met nieuwe activiteiten richting studenten en bedrijfsleven.' 

In een omgeving waarin pionieren tot kunst is verheven, voelt Damen zich als 
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vis in het water. Jonge mensen krijgen legio kansen. Eigen initiatiefwordt zeer 
gewaardeerd. Vervolgens ben je ook zelfverantwoordelijk voor het resultaat. 
Gaat het goed, dan groei je door. Anders haak je af. Er is geen stabiele organi
satie met een vangnet. Je moet zelf maar zien hoe je van A naar B komt. 

Damen maakte veel mee in verschillende operationele functies. Zelfbegon ze 
zoveel mogelijk te centraliseren. Elk land koos voor een eigen aanpak van dis
tributie en inkoop. Waar Damen kwam, werden afdelingen samen gevoegd en 
vestigingen gesloten. Ze maakte zich daarmee niet populair, behalve bij het ma
nagement dat besefte dat alleen op die manier groei naar professionele orga
nisatie realiseerbaar was. De wereld om Mexx heen veranderde. In 1992 gooide 
Europa zijn grenzen open. IT-systemen maakten het mogelijk om de operatie ge
centraliseerd aan te sturen. Haar laatste centralisatiedaad was vorigjaar het sa
menvoegen van de klantenservice en het callcenter. Elders in het pand worden 
alle denkbare talen gesproken. 

De wereld verandert nog steeds. 'Sneller dan ooit lijkt het wel', constateert 
Damen. 'Ik zie mezelf staan op een omslagpunt in mijn carriere. Ons bedrijfs
model had veel centralisatie nodig. Maar ik denk dater een eind is gekomen aan 
het 'one size fits all' principe in de supply chain. We gaan niet terug naar vol
ledige decentralisatie. Het bedrijfsmodel moet wel meer resilient worden. Min
der afhankelijk van water in de keten zou kunnen gebeuren. De roep om nog 
meer snelheid, nog hogere responsiviteit is achterhaald. Het gaat om betrouw
baarheid, veerkracht om snel te kunnen schakelen. Met prijs alleen kom jeer 
niet. De combinatie van prijs en service geeft de doorslag. ]e moet mee kunnen 
fluctueren met je afnemers. Productiecapaciteit zullen we naadloos moeten 
kunnen in- en uitpluggen. Dat is het model van de toekomst. Als ik vertrek, 
moet Mexx meer veerkracht in zich hebben dan nu.' 

ENGINEERINGSKENNIS TELT NIET MEER 
In de tijd dat Damen in dienst trad bij Mexx, had De Kok zijn studie wiskunde 

in Leiden afgerond en zelfs kandidaatsexamen gedaan als natuurkundige. Hij 
maakte de switch naar het bedrijfsleven. CQM om precies te zijn, een alom ge
respecteerd onderzoekscentrum van Philips, dat anders dan vergelijkbare Phi
lips dochters wel zelf de broek moest ophouden. CQM ondersteunde Philips 
fabrieken met kwantitatieve analyses ten aanzien van productiebesturing en 
automatisering. 'Daar heb ik veel geleerd van oude rotten in het vak. Engineers, 
gepokt en gemazeld in de praktijk, zowel in productie- als in warehousepro
cessen. Ze hadden zelf een eigen variabel transportsysteem ontwikkeld, dat veel 
belangstelling trok. Die mensen konden in een oogwenk zien waar het mank 
ging in een proces. Geweldig vond ik dat. Ik was altijd bezig met modelleren 
en analyses maken. Hoewel ik geen techneut ben, heb ik wel lol in mechanica. 
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Ik voelde aan dat je veel van hen kon opsteken.' 
Maar ook hier stond de tijd niet stil. MRP was geevolueerd in ERP. Flexible 

manufacturing deed zijn intrede op de fabrieksvloer, evenals CIM (Computer 
Integrated Manufacturing). Ook JIT Gust-in-Time) stond voor de deur. Binnen 
CQM zagen velen met lede ogen aan hoe daardoor de seriegrootte afnam en ge
a utomatiseerde concepten op losse schroeven kwamen te staan. 

De Kok: 'Ik heb het geluk gehad dat ik in dienst ben gekomen binnen de Phi
lips organisatie in een tijdsgewricht, dat het van waarde werd geacht om te be
schikken over engineeringskennis. Dat is met het verplaatsen van productie 
naar China nu een stuk minder. Daar niet trouwens. Onvoorstelbaar wat je in 
China ziet. Grote universiteiten vol met mensen die engineering studeren.' 

VERTAALSLAG BLEEF UIT 

De Kok: 'Philips stond ooit aan de bakermat van de logistiek in Nederland. 
Zelfs van de oprichting van de vLm (vereniging Logistiek management). In de 
jaren zeventig en tachtig is enorm veel kennis opgebouwd. Achteraf kunnen 
we zeggen dat veel is blijven hangen in concepten. De afrekening - bij Philips 
onder andere - kwam eindjaren tachtig. Men keek terug en constateerde dater 
in de praktijk bitter weinig is gedaan met de opgedane kennis. Want wat was er 
vooral gebeurd? Overal kwam SAP binnen, Baan en nog een paar grote syste- 89 
men. Daar kwamen de veranderingen vandaan. Ook vandaag hoor je in de lo-
gistiek nog veel mensen van alles roepen. Dingen die in theorie wel kloppen. 
Dat was al het geval met boekjes in de jaren tachtig over prestatie-indicatoren. 
Klopt helemaal, kun je vandaag nog gebruiken. Maar de vertaalslag naar de 
praktijk, naar werkmethoden die het verschil kunnen maken, die blijft uit. Ook 
ik heb in die tijd veel rapporten gemaakt en concepten geanalyseerd. Maar de 
rapporten verdwenen in de la, want ze toonden onverbloemd aan dat de con-
cepten niet goed werden toegepast. Philips is een heel andere organisatie dan 
Mexx, waar je flink kunt pionieren. Dat kwam ik pas weer tegen op de univer-
siteit.' 

Vanuit CQM vertrok De Kokvoor een paar jaar naar een van de business units 
van Philips, consumer electronics. Meer dan hem lief was kreeg de functie een 
internationaal karakter. Na 1990 bracht Philips zoveel mogelijk productie naar 
het buitenland. Het was iedere week weer vliegtuig in en vliegtuig uit. Prive 
trok dat een te zware wissel. De Kok was al deeltijdhoogleraar in Eindhoven. In 
1992 vertrok hij definitiefnaar de universiteit. 

Begin jaren negentig kwam Mexx als bedrijf in een stroomversnelling. Het 
verouderde IT-systeern werd vervangen door een heus ERP-pakket, heel toepas
selijk 'taylormade', want er was nog geen bruikbaar standaard softwaresysteem 
voorhanden. Barcode werd gei:ntroduceerd en toegepast in het logistieke sys-
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teem. Volumes groeiden snel, centralisatie kwam goed op gang en de eerste po
gingen om handelingen meer te verplaatsen rich ting de productielanden in het 
Verre Oosten werden ondernomen. 

Damen: 'Je wilt niet weten wat we in die tijd voor klanten deden met klant
specifieke aanpassingen voor verpakken en aanleveren. Bovendien werd de pro
ductie keer op keer verplaatst. Misschien is dat specifiek voor de kledingsector. 
Steeds weer zochten we producenten in andere landen. En wij niet alleen, con
currenten deden dat net zo goed. Maar het was niet altijd fijn zaken doen in de 
diverse landen. Je had steeds weer te maken met andere culturen, andere ge
woontes ten aanzien van bijvoorbeeld hygiene.' 

Maar ook het bedrijf zelfveranderde van een productieorganisatie naar een 
marketinggedreven onderneming. Mexx werd bekend om zijn gecoordineerde 
collectie - combinaties van broek, shirt enjasje. Bovendien stapte Mexx over op 
een revolutionair andere uitlevering. Het concept van twee collecties per jaar -
voor- en naseizoen - ging op de schop. Er kwamen steeds meer seizoenen bij tot 
wat het nu is: twaalf collecties per jaar. De logistieke consequentie was dat een 
levertijd van drie maanden voorgoed tot het verleden behoorde. Voor een ge
zonde bedrijfsvoering werd logistiek een zeer bepalende factor. 

WEER VRAAG NAAR AUTOMATISERING 

Van groot belang was ook de periode waarin eigen winkels werden geopend 
en er dus een tweede goederenstroom op gang kwam naast de leveringen aan 
modeketens en detaillisten. Damen: 'Dan merkje aan den lijve dat logistiek es
sentieel is. Bij levering aan anderen zie je niet wat de gevolgen zijn van een paar 
daagjes later aanbieden. Je levert af en stuurt een factuur. Eigen winkels maken 
zichtbaar dat snelheid en leverfrequentie van groot belang is. Wij kwamen er 
in het najaar van 1997 pijnlijk achter, dat ons distributiesysteem hopeloos was 
verouderd. Investeringen waren gedaan in gecentraliseerde voorraadlocaties 
met een automatisch sorteersysteem. Op dat gebied hadden we een voorsprong. 
Heel Nederland kwam bij ons kijken naar het Rapistan sorteersysteem met 175 
uitgangen. Maar in distributie was nauwelijks gei:nvesteerd.' 

Mexx riep daarvoor externe hulp in. Nedlloyd werd binnen gehaald als lo
gistiek dienstverlener. Een nieuw pand in Voorschoten was de uitkomst van een 
gezamenlijk project om de distributie op orde te krijgen. Verdergaande auto-

DAM EN 

'De roep om nog meer snelheid in de keten is achter
haald. Het gaat om betrouwbaarheid en resilience' 
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matisering en mechanisering was een ander gevolg. 
De Kok: 'Juist in die tijd kwam de belangstelling voor mechanisatie van pro

cessen weer op gang. JIT had tien jaar lang gezorgd voor onzekerheid over in
vesteren in automatische systemen. Liever flexibel zijn en conventioneel werken 
met heftrucks. Maar eind vorige eeuw veroorzaakte de internet economy een 
groeiende vraag naar mensen, die net als nu ook toen niet beschikbaar waren. 
De vraag naar automatisering nam weer toe en loopt eigenlijk nog steeds door. 
Voor hoe lang, vraag ik me af. Wanneer komt er weer een omslagpunt? Alles is 
weer gericht op meer standaardiseren en dus grotere volumes. Maar nu werpt 
resilience weer nieuw licht op de zaak. Ketens mogen niet kwetsbaar zijn. Dat 
heeft effect - vroeg of laat - op de automatiseringsvraag.' 

WETENSCHAP LOOPT ACHTER PROFESSIE AAN 

'Ja, daar loop je zeker tegen aan ', voorspelt Damen. 'De true is om het juiste 
evenwicht te vinden. Met automatisering verlies je altijd aan flexibiliteit. Heel 
bewust stappen we in dit distributiecentrum afvan automatisch sorteren. We 
kiezen we voor orderverzamelen met pick-to-light.Je kunt met minder mensen 
toe en toch behoud je voldoende flexibiliteit.' 

De gedachten over automatisering lopen niet ver uiteen. De principes van 
au tom a tische systemen zij n niet veel anders dan twin tig j aar geleden. Er is wel 
veel verbeterd aan de uitvoering en de prestatie. Damen zag recent een verge
lijkbaar systeem bij de Spaanse concurrent Mango van dezelfde fabrikant als 
Mexx heeft. 'Zij laten bouwen voor ongeveer hetzelfde bedrag als wij , zes jaar 
geleden. Maar de capaciteit is zo goed als verdubbeld.' 

'Dat is in grote lijnen ook het beeld wat ik heb', vult De Kok aan. 'Aan de con
cepten is niet veel veranderd als je kijkt naar het aansturen van processen. Maar 
de ICT en daarnaast ook de automatische systemen hebben wel een interessante 
ontwikkeling doorgemaakt. WMS-pakketten bijvoorbeeld, die wat meer kunnen 
dan alleen registreren. Dat zijn echte doorbraken dicht op het executieniveau 
in organisaties.' 

Vervolgens komt De Kok met een opmerkelijke observatie. 'Ik zie in de logis
tiek dat concepten als MRP en JIT zijn ontwikkeld vanuit professie. Niet vanuit 
wetenschap. Sterker nog: de wetenschap loopt daar hijgend achter aan. Nu zie 
ik dat langzaam aan veranderen. Ik durfnu te beweren, dat we als wetenschap 
op bepaalde pun ten voorop lopen. Dat we inzicht hebben gekregen in waar con
cepten als JIT goed werken en waar niet. Dat we betere voorspelmethodieken 
hebben. ERP kijkt in principe achteruit. Wat kun je daarvan extrapoleren en 
wat niet. Een deel kun je automatiseren. Voor een ander deel heb je de kennis 
van mensen nodig. Het punt is, we kunnen het onvoldoende uitleggen.' 

Dat laatste betrekt de hoogleraar ook op zichzelf. 'Ik ben er achter gekomen, 
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dat ik het allemaal wel weet en kan aantonen. Maar ik heb het geduld niet om 
het steeds weer uit te leggen. Ik praat te snel, verwacht teveel van mijn toe
hoorders. We hebben ooit spelmethoden bedacht om onze bevindingen aan de 
man te brengen. Maar achterafkun je constateren dater weinig van is blijven 
hangen. Iedereen is ook beetje ICT moe lijkt het wel. APS (Advanced Planning 
Software) is niet goed aangekomen. ERP ging op zich goed, maar kost wel heel 
veel werk.' 

SCHAARSTE CREEREN HELPT 
De Kok doet nog een prikkelende uitspraak: de beste bedrijven hebben de 

slechtste logistiek. Hij zegt dit met in het achterhoofd de successen van bij
voorbeeld de iPhone. De vraag is groot, maar de producten zijn niet beschik
baar. Moet Mexx dat ook niet doen? Bewust schaarste creeren. Als enthousiast 
cijferaar ziet De Kok wel kans om daar aan te rekenen en te laten zien dat een 
zekere beperking in aantal collecties en in volume winstgevend kan zijn. 

Damen is er niet voor te porren. 'Je moet het anders zien. Sommige bedrijven 
kunnen het zich veroorloven om schaarste te laten ontstaan. Iedereen wil hun 
producten hebben, omdat het een hype is. De marges zijn groot. Logistiek is 
dan van minder belang. Wij hebben te maken met hele kleine marges en met 

92 winkelstraten waarin je volop alternatieven hebt. Slaagt de consument bij ons 
niet, dan gaat hij een deur verder. In onze sector is het cruciaal om ontwerpers 
te hebben die aanvoelen wat de consument volgend jaar wil. Lukt dat, dan heb 
je te weinig op voorraad. Maar lukt het niet, dan lever je altijd te veel. Inmiddels 
hebben we wel een tweede handelskanaal via speciale outlets. Daar komt een 
ander publiek. Ook andere modehuizen als H&M en Zara doen dat.' 

Het blijkt uit de woorden van Damen, dat concurrenten in de modewereld re
gelmatig buurtje-leen spelen. Maar alleen op logistiek gebied. Damen komt haar 
collega, s op dezelfde productielocaties tegen, maar gaat ook bij ze op bezoek. 
Niet met iedereen lukt dat, het ligt ook aan de onderlinge verstandhouding. 
'Dat is het plezierige van logistiek. Er is veel openheid onderling. Onderschei
dend zij n op logistiek gebied is er eigenlijk niet bij .' Toch do et Mexx wel po
gingen om de supply chain te vernieuwen. Damen zoekt het vooral in 
differentieren. Collecties zijn onder te verdelen in verschillende productgroe
pen. Er zijn basisproducten die altijd in de winkel moeten liggen, zoals een wit 

DE KOK 

'Concepten als MRP en ]IT komen uit de professie. 
De wetenschap loopt daar hijgend achter aan' 
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T-shirt. Andere producten horen bij een seizoen, maar zijn net iets 'opgeleukt' 
om op te vallen. Dan zijn er nog de hoogmodische artikelen, uniek en bijzon
der voor het merk 

'De fout die we in het verleden maakten was dat we voor alles een supply 
chain hadden. Daar zijn we steeds meer van afgestapt. Het witte T-shirt hoefik 
niet met dezelfde snelheid aangeleverd te krijgen als een zeer modegevoelig 
kledingstuk. Ik heb een veel betere vraagvoorspelling op basisproducten. Dank
zij moderne IT-systemen kan ik veel beter differentieren naar productgroepen. 
En dat doen we ook. Hoogmodische artikelen la ten we bijvoorbeeld liever dich
ter bij huis maken om de supply chain te versnellen.' 

'Differentiatie is ook mijn stokpaardje', merkt De Kok op. Hij keert even terug 
naar beginjaren negentig. Toen al werd binnen Philips gesproken over het wer
ken met verschillende product-klant combinaties. 'Misschien was dat tien jaar 
te vroeg. Bij de business unit semi-conductors rees de vraag hoe je om moet 
gaan met een klant als Nokia die binnen twee weken een chip wil hebben, ter
wijl andere afnemers best zes weken kunnen wachten. Hoe nut je dat operati
oneel uit? Ik zie ook bij spare parts dat dezelfde vragen gesteld warden als hier 
bij Mexx.Je kunt heel goed gedifferentieerde concepten toepassen. Maar je moet 
wel weten waar en waarom.' 

KOOP TE VER DOORGEVOERD 
Is dat niet heel lastig om mee om te gaan? De Kok ontkent. Het wordt lastig 

gemaakt, omdat de verantwoordelijkheidsstructuren binnen de supply chain 
steeds transparanter warden. Dat heeft een remmend effect in de ogen van de 
hoogleraar. ' Mijn stelling is dat het klantorderontkoppelpunt (KOOP) veel te 
dominant is doorgedrongen in de processen. Ooit is dit concept bedacht bin
nen Philips, maar als je het te ver doorvoert, verliest het aan waarde. Laat men
sen in de productie en in de warehouses gewoon hun werk doen. Zorg er ook 
voor dat sales en marketing niet de mogelijkheid hebben om veranderingen 
aan te brengen in de productievolgorde door te schuiven met orders. Dat lijkt 
vandaag slim, maar morgen heb jeer last van. Er wordt voortdurend gekanni
baliseerd in de keten. Daar moeten we van af.' 

Het punt dat De Kok wil maken is dat goedlopende processen vooral moeten 
blijven lopen en geen last mogen ondervinden van alle rumoer er om heen. Hij 
noemt warehousing als voorbeeld. 'Snel en effectief. De tijd is te kort om aller
lei veranderingen toe te staan. Prima zo, want dat houdt de kosten laag.' 

Transparantie in de keten is belangrijk, maar niet tot op ieder niveau. 'Je 
moet niet iedereen in de verschillende processen willen belasten met wat je al
lemaal aan het doen bent. Hou het strak en simpel', luidt het advies van Damen, 
waarmee ze zich aansluit bij de visie van De Kok. 
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Terug nog even naar het thema van vandaag de dag: resilience. Gedifferen
tieerd kijken naar de supply chain betekent voor Damen het opdelen van pro
cessen in kleine behapbare stukken. Die delen moeten een hoge mate van 
standaardisatie krijgen, zodat ze plug-and-play ingezet kunnen worden waar 
dat nodig is. Zelfnoemt ze dat 'Mieke's Chinese Menu' . Er is keuze uit onder
deel 1 tot 10. De een wil 1 en 3, de ander 5 en 6. In de keuken is ieder menu-on
derdeel gestandaardiseerd. 'Zo kun je naar de klanten toe maatwerk bieden, 
maar achter de schermen werken we efficient met hoge snelheden, minimale 
voorraden en lage kosten.' Belangrijk is dat de kwetsbaarheid van de keten om
laag gaat. Dat kan met gestandaardiseerde oplossingen, die in meerdere sup
ply chains opgang doen. 

'Waarmee kun je in jouw business op logistiek gebied concurrentieel voor
deel behalen?', wil De Kok tot slot weten. Het antwoord laat even op zich wach
ten en klinkt uiteindelijk weinig verrassend. 'Kosten besparen, zoals overal in 
de logistiek. Zo lean mogelijk zijn. Ons uitgangspunt is om voor alle landen 
slechts per SKU een opslaglocatie te hebben. Dat kan omdat de belangrijkste af
zetgebieden voor ons binnen 24 uur per vrachtwagen bereikbaar zijn. Maar we 
moeten stroomopwaarts in de keten verder kijken. Je hebt toch te maken met 
heel veel verschillende materialen, stoffen, ritsen, knopen en noem maar op. 
Dat moet je zo goed mogelijk forecasten. Overal in de keten zie je bedoelde, 
maar ook onbedoelde voorraden. Ik zoek naar eenvoudige tools om dat beter 
in de hand te hebben. Misschien datje zo toch een voorsprong kunt creeren op 
de concurrentie, al is het maar tijdelijk.' 

MEER VROUWEN OP MANAGEMENTPOSITIES 
Een belangrijk thema in het leven en werk van Damen is de rol van vrouwen 

in het management van ondernemingen. 'Begrijp me goed. Ik vind niet dat alle 
vrouwen full time moeten werken. Maar vrouwen die ambitie hebben, h ebben 
geen keuze. Vo or hen geld t, dat j e er vol tegenaan moeten gaan. Er kan best een 
periode in je leven komen, dat je een tandje terug moet schakelen op het mo
ment dat kinderen een groot deel van je tijd opeisen. In Nederland zijn we erg 
gewend aan het 1.5 model - de man werkt fulltime , de vrouw drie dagen per 
week. Dat is op zich een goed model als de kinderen klein zijn. Al kunje ook al
lebei vier dagen werken. Dat laatste heeft mijn voorkeur. Ik probeer dat waar ik 
kan te stimuleren. Voor beiden is de balans dan beter.' 

Damen verbaast zich er over dat weinig vrouwen een managementfunctie 
vervullen in de logistiek. Ze ziet om zich heen dat vrouwen doorgaans goed zijn 
in communiceren, in talen, in organiseren. 'Talenten die fantastisch tot uiting 
komen in de logistiek. Onderzoek toont voldoende aan, dat meer diversiteit in 
de lei ding van een bedrij f leid t tot betere resul ta ten, tot betere besl ui tvorming 
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aan de directietafel. Geefvrouwen dus een kans', luidt het pleidooi van Damen. 
Ze beseft dat het imago van logistiek- 'dozen schuiven' - niet erg helpt om dit 
te bereiken. 'Maar logistiek is veel meer dan dat. Logistiek is vooral slim orga
niseren.' 

VONK VAN ENTHOUSIASME 

Wat beschouwen Damen en De Kok als hun belangrijkste inspiratiebron? 
Voor Damen ligt het antwoord in het voorafgaande, maar toch neemt ze even 
een aanloopje. 'Op zo'n vraag hoor je vaak hoogdravende antwoorden, zoals 
boeken, visionaire personen en noem maar op. Ik heb daar een heel simpel ant
woord op. Mijn moeder. Ze leeft niet meer, maar heeft veel voor me betekend. 
Haar generatie was een 'verloren' genera tie, opgegroeid tijdens de Tweede We
reldoorlog. Geen kans om zich te ontwikkelen en als moeder van het gezin was 
ze zeer afhankelijk van mijn vader. Dat besef is me altijd bij gebleven. Ik moet 
voor me zelfkunnen zorgen. Gelulddg leefde ze met veel plezier. Ze las veel en 
leerde op latere leeftijd veel bij. Zij is mijn enige, echte inspiratiebron.' 

Voor De Kok geldt ook dat inspiratie van dichtbij komt. 'De vonk van en
thousiasme in de ogen van mensen. Hun passie. Ik zag dat destijds bij de engi
neers op leeftijd bij CQM. Ik zie dat nog steeds bij studenten. Het gebeurt altijd 
en overal. En het maakt niet uit waarom. Ik kan slecht tegen zure gezichten, 95 
waar het vuur uit is. Ik zoek altijd naar gedrevenheid. Voor mij zijn dat ca
deautjes.' 

Daar wil Damen nog graag even bij aansluiten. 'Voldoening ontstaat als je 
mensen weet te raken. Een container links of rechts maakt niet veel uit. We 
deden recent een inzameling van kleding voor mensen in Moldavie en Oekrai:ne. 
Met elkaar een hele dag bezig. Dat raakt mensen, omdat je weet dat armoede 
niet ver weg is. Want laten we wel wezen, wij verwerken hier per jaar 35 miljoen 
kledingstukken voor mensen, die de kledingkast al vol hebben hangen. Zo zet 
je alles wel weer in hetjuiste perspectief.' 


